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ÇGDYY Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

dB Desibel 

ED-50 European Datum-1950 

g Gram 

ha Hektar 

IUCN Red List Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi 

kg Kilogram 

km Kilometre 

lt Litre 

log Logaritma 

m Metre 

SKHKKY Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

SKKY Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

UTM Universal Transverse Mercator 

V Hacim 

WGS World Geodetic System 
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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ 
 

“Sis Enerji Üretim A.Ş.” tarafından Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Tepeköy ve Baklacı 

Mahalleleri, Ova Mevkide 2013/01 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı içerisinde 

15 adet kuyu kullanılarak “Özmen 4 JES (19,9 MWe)” projesi planlanmaktadır. 
 

2 poligon halinde ve 2.385,08 hektar alan sahip 2013/01 Numaralı Jeotermal Kaynak 

İşletme Ruhsatı 22.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 22.01.2043 tarihine dek 

ruhsatın kullanım hakkı “Sis Enerji Üretim A.Ş”ye aittir (Ek-1.b). 
 

Proje kapsamında ortalama yaklaşık 3.000 metre derinliğindeki jeotermal kaynak 

rezervuar bölgesinden üretim kuyuları ile 1.050 ton/saat jeotermal akışkan santrale 

iletilecek olup, santralde jeotermal akışkan ısısını ikincil akışkana (n-bütan) transfer 

ettikten sonra reenjeksiyon kuyuları ile alındığı formasyona geri basılacaktır. Bütan buharı 

ise türbinde çevrim sonrasında soğutma kulesinde yoğunlaştırılarak tekrar çevrime 

gönderilecektir. Kondenserde (yoğuşturucu) hava soğutmalı sistemin tercih edilecek 

olması nedeniyle soğutma kulesinden herhangi bir buhar çıkışı söz konusu olmayacaktır. 

Türbinde yıllık yaklaşık 110 GWh elektrik enerjisi üretilmesi öngörülmekte olup, 

ülkemizdeki yıllık kişi başı elektrik enerjisi tüketiminin 4.241
1
 kWh olduğu 

varsayıldığında yaklaşık 26.000 kişinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacı proje kapsamında 

üretilebilecektir. 
 

Özmen 4 JES (19,9 MWe) projesi kapsamında santral alanı 151.946 m
2
 olup, İzmir-

Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda santral alanı tarım 

arazisi niteliğinde, kuyu lokasyonları ise tarım ve mera alanı niteliğinde gösterilmektedir.  
 

ÇED Kararı’nın alınması sonrasında proje kapsamında kullanılması gerekli alanların 

tarım dışı amaçla kullanımı için 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” 

ve 3083 sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu” 

hükümleri gereğince Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve/veya Tarım ve Orman 

Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınacaktır. 
 

Proje kapsamında kullanılması planlanan mera alanları için 4342 sayılı Mera 

Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, fiilen yatırıma başlanmadan önce, söz konusu mera 

alanlarının tahsis amacı değişikliği ile ilgili olarak, Manisa Valiliği’ne (valilik mera 

komisyonuna) müracaat edilerek gerekli izinler alınacaktır. 
 

Özmen 4 JES (19,9 MWe) projesi kapsamında planlanan santral alanına en yakın 

yerleşim yerleri 1,5 km mesafede Baklacı ve Tepeköy Mahalleleridir. 
 

Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 100 kişinin, işletme aşamasında ise 20 

kişinin çalışması öngörülmekte olup, çalışmalar esnasında oluşacak atıklar ile 

çalışanlardan kaynaklı oluşacak atıkların miktarı ve alınacak önlemlere ilişkin 

değerlendirmeler Bölüm 3’te verilmiştir. 
 

Planlanan proje için 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesi, Madde 43 - “Jeotermal kaynağın 

çıkartılması ve kullanılması, (Isıl gücü 5 MWe ve üzeri)” gereğince seçme eleme 

kriterlerine göre bu Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. 

                                                 
1
 Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, Sf. 103, Tablo 25: Enerji Sektöründe Gelişmeler ve Hedefler 
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1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ 

 

Elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli 

göstergelerinden biridir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve/veya 

tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

Hızla gelişen ve endüstrileşen bir ülke olarak Türkiye, bugün kesintisiz, kaliteli, güvenilir 

ve ekonomik enerji ihtiyacı içerisindedir. 

 

Dünya Bankası; 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları için istatistiksel çalışmalar yapmış 

ve 138 ülkenin kişi başına elektrik tüketimini kilovat-saat olarak belirlemiştir. Bu verilere 

göre en çok tüketim değerine sahip ilk 10 ülke ve sıralamadaki Türkiye’nin yeri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 1.1. Dünya Ülkeleri Kişi Başına Elektrik Tüketim Değerleri2 

 

ÜLKE 2011 2012 2013 2014 SIRA NO. 

İzlanda 52.374 53.203 54.799 53.832 1 

Norveç  
23.510 24.071 23.326 23.000 2 

Bahreyn 17.530 17.399 18.217 19.592 3 

Kanada  
15.739 15.323 15.519 15.546 4 

Finlandiya 15.707 15.687 15.510 15.250 5 

Katar 15.123 16.183 15.471 15.309 6 

Kuveyt 15.552 15.722 14.911 15.213 7 

Lüksemburg 15.586 14.704 14.193 13.915 8 

İsveç 14.030 14.290 13.870 13.480 9 

Amerika 13.240 12.954 12.985 12.987 10 

Türkiye 2.704 2.790 2.789 2.855 67 

Güney Sudan - 38 39 40 138 

 

Tablodan da görüleceği üzere İzlanda 53.832 kWh/kişi değeri ile ilk sırada yer 

almaktadır. Norveç ve Bahreyn ise ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Güney Sudan 

40 kWh/kişi ile en düşük elektrik tüketimine sahip ülke konumundadır. 

 

2014 yılında kişi başına elektrik tüketimi Almanya’da 7.035, İngiltere’de 5.130, 

Fransa’da 6.938, İtalya’da 5.002, İsviçre’de 7.520, Hollanda’da 6.713, Belçika’da 7.709, 

Danimarka’da 5.859, İspanya’da 5.356, Yunanistan’da 5.063 ve Portekiz’de ise           

4.663 kWh/kişi olarak kaydedilmiştir. Ülkemizde kişi başına elektrik tüketimi 2014 yılında 

2.855 kWh/kişi’dir. 

 

Bu veriler dikkate alındığında; ülkemiz için kişi başına düşen elektrik enerjisi 

tüketiminin oldukça düşük seviyede olduğu gözlenmektedir. Ülkemiz elektrik enerjisi 

tüketimi açısından dünya ülkeleri sıralamasında 67. sıradadır. Elektrik enerjisinin 

endüstrileşmede en önemli araç olduğu dikkate alındığında elektrik enerjisi arzının 

artırılmasının gereği ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu bağlamda, Uzun Vadeli Strateji Planı (2001-2023) çerçevesinde “İstikrar içinde 

büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi 

toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” geniş 

görüşlülüğü ile 10. Kalkınma Planı (2014–2018) hazırlanmıştır. Buna göre 10. Kalkınma 

Planı’nda: 

 

                                                 
2 Dünya Bankası Data Bilgisi, www.dataworldbank.org 

http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?order=wbapi_data_value_2011+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.worldbank.org/country/norway
http://data.worldbank.org/country/canada
http://data.worldbank.org/country/finland
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 Enerji ithalatının toplam ithalatımızın yaklaşık dörtte birini oluşturması 

nedeniyle, önümüzdeki dönemde küresel enerji piyasalarındaki fiyat ve arz 

gelişmeleri, Türkiye ekonomisini gerek büyüme ve gerekse cari açık açısından 

etkilemeye devam edeceği belirlenmiştir (Prgf. 72). 

 9. Plan döneminde, ekonominin rekabet gücü ve dış dengeler açısından önemli 

bir rolü bulunan enerji tüketim talebi artmış, arz güvenliği sorunu devam 

etmiştir. Birincil enerji tüketimi 2007-2011 döneminde yıllık ortalama yüzde 

2,8; elektrik enerjisi tüketimi 2007-2012 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,6 

oranında artmıştır (Prgf. 103). 

 Ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmelere rağmen büyüme seyri, verimlilik 

oranları, cari açık, tasarruf oranları, enerji arz güvenliği, üretim ve ihracatın 

teknoloji kompozisyonu, yerli yenilik kapasitesi, işgücü niteliği, istihdam, fiziki 

ve beşeri altyapı, bölgesel gelişme ve şehirleşme ile kurumsallaşma Türkiye’nin 

daha fazla gelişme göstermesi gereken başlıca olarak belirlenmiştir (Prgf. 119). 

 Enerji sektöründe yüksek büyüme ortamının yaratacağı enerji talebinin 

zamanında, yeterli düzeyde, güvenli ve düşük maliyetle karşılanabilmesinin 

odaklanacağı kararı alınmıştır. Ayrıca, ithalata bağımlılığın yüksek olduğu bu 

sektörde, cari açık sorunu ve arz güvenliği gözetilerek yerli ve yenilenebilir 

kaynaklardan azami derecede faydalanma yoluna gidilecektir (Prgf. 429). 

 TUİK verilerine göre, 2006 yılında yüzde 20,7 olan enerji ithalatının toplam 

ithalat (2006: 85,5 milyar Dolar; 2012: 152,5 milyar Dolar) içerisindeki payı 

2012 yılında yüzde 25,4’e yükselmiştir (Prgf. 469, Tablo 12). 

 KİT’ler hâlihazırda madencilik, enerji, ulaştırma, tarım ve imalat sanayii 

sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 9. Kalkınma Planı döneminde elektrik 

dağıtımı ve üretimi, doğal gaz dağıtımı, imalat sanayi, liman işletmeciliği, 

telekomünikasyon, bankacılık, denizyolu ve havayolu taşımacılığı alanlarında bir 

kısım özelleştirmeler gerçekleştirilmiştir (Prgf. 560). 

 Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemi, enerji sektöründe serbestleşme politikası 

çerçevesinde piyasalaşma sürecinin hızlandığı bir dönem olmuştur (Madde 778). 

Enerji yatırımlarına ilgisi artan özel sektörün elektrik enerjisi kurulu güç 

içerisindeki payı 2006 yılı sonundaki yüzde 41,5’den 2012 yılı sonu itibarıyla 

yüzde 56,6’ya, elektrik üretimindeki payı ise yüzde 51,9’dan yüzde 62’ye 

yükselmiştir (Prgf. 778). 

 Toplam kamu sabit sermaye yatırımlarında gelişmeler ve hedefler kapsamında, 

9. Plan döneminde (2007-2013) gerçekleşen 28.655 Milyon TL’lik enerji 

yatırımı, toplam yatırımın %7,3’ünü oluşturmuştur. Bu yatırımın 10. Plan 

Dönemi’nde (2014-2018) 15.026 Milyon TL’ye indirgenmesi ve böylelikle tüm 

yatırımdaki payının %3,6’ya çekilmesi planlanmıştır (Tablo 18). 

 Yenilenen Elektrik Piyasası Kanunuyla enerji borsasının kurulması 

öngörülmüş, yatırımların hızlandırılmasını teminen ön lisans mekanizması 

getirilmiş, yatırımcılara sağlanan teşviklerin süresi uzatılmıştır. Elektrik 

ticaretinin sağlanması amacıyla Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri 

Birliği (ENTSO-E) sistemine deneme senkron paralel bağlantısı 

gerçekleştirilerek, ülkemiz ile Bulgaristan ve Yunanistan arasında elektrik 

alışverişi başlatılmıştır (Prgf. 780). 

 Enerji Verimliliği Kanunuyla enerjinin verimli kullanımını teşvik eden ve 

zorunlu kılan düzenlemeler getirilmiş, 2012 yılında yayımlanan Enerji 

Verimliliği Strateji Belgesiyle 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunun en az 

yüzde 20 oranında azaltılması hedeflenmiştir (Prgf. 782). 
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 Enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve 

enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer 

teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören, ekonominin enerji 

yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini 

asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu 

güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması temel amaç olarak 

belirlenmiştir (Prgf. 784). 

 Enerji sektöründe elektrik enerjisi talebi (GWh) 2006’da 174.637 iken, 2013’de 

255.000 değerine yükselmiş ve 2018’de 341.000 olması beklenmektedir          

(Tablo 25). 

 Kamu elektrik üretim tesislerinin önemli bir bölümü ile dağıtım varlıklarının 

tümünün özelleştirilmesi tamamlanacaktır. Kamu kesimi özelleştirmelerin 

dışında tuttuğu santrallerle elektrik üretimine devam edecek, iletim ve toptan 

satış faaliyetlerini sürdürecektir (Prgf. 786). 

 Yerli kömür kaynakları özel sektör eliyle yüksek verimli ve çevre dostu 

teknolojiler kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Afşin-Elbistan 

havzası linyit rezervleri elektrik üretimi için değerlendirilecektir. Küçük rezervli 

kömür yataklarının bölgesel enerji üretim tesislerinde değerlendirilmesi 

sağlanacaktır (Prgf. 793). 

 Enerji Verimliliği Stratejisi etkin bir şekilde uygulanacak ve enerjinin tüm 

sektörlerde verimli bir şekilde kullanımı sağlanacaktır. Kamu elinde kalması 

öngörülen termik ve HES’lerin rehabilitasyonları tamamlanacak, elektrikte 

kayıp-kaçak oranları en alt düzeye indirilecektir (Prgf. 794). 

 Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı planlanmıştır. Bu programla yerli 

kaynakların enerji üretimindeki payının artırılması suretiyle enerjide dışa 

bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır (Bölüm 1.13 sayfa 196). 

 Komşu ülkelerle elektrik ticareti kapasitesinin artırılmasına yönelik altyapı 

oluşturulması, TANAP projesi tamamlanması, ENTSO-E sistemi ile tam 

entegrasyon sağlanması, diğer komşu ülkelerle yürütülen yüksek gerilim elektrik 

iletim hattı projelerinin bitirilmesi hedeflenmiştir (Prgf.797). 

 Lojistik ve ulaştırmada gelişmeler ve hedefler kapsamında; elektrikli hat yüzdesi 

2006’da %21 iken 2013’de %29’a yükseltilmiştir. 2018’de ise %70 

hedeflenmektedir (Tablo 27). 

 

Söz konusu kalkınma planının 1.13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim 

Programı’nda “Türkiye ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüyebilmesi için mümkün 

olan bütün yerli kaynakların enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesi öncelikli bir 

husustur. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının hem birincil enerji arzı hem de 

elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından 

önem taşımaktadır” ifadesi yer almakta olup, program bileşenlerinden 4. Bileşen olan Su 

Dışındaki Yenilenebilir Kaynakları Değerlendirilmesi başlığı altında; 

 

 Rüzgâr, güneş, biyokütle ve jeotermal kaynakların elektrik üretiminde 

kullanılmasına yönelik potansiyelin tam olarak tespit edilmesi, bu kapsamda 

jeotermal aramaların hızlandırılması 

 Biyokütle, jeotermal ve güneş kaynaklarının birincil enerji amacıyla 

değerlendirilmesi için mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi maddeleri yer 

almaktadır.  
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Türkiye’nin elektrik enerjisi uzun dönem talep tahmini Tablo 1.2’de verilmiştir. 

 
Tablo 1.2. Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Uzun Dönem Talep Tahmini 

 

YIL 
PUANT TALEP ENERJİ TALEBİ 

MW ARTIŞ (%) GWh ARTIŞ 

2005 25000 - 159650 - 

2006 28270 13,1 176400 10,5 

2007 30560 8,1 190700 8,1 

2008 33075 8,2 206400 8,2 

2009 35815 8,3 223500 8,3 

2010 38785 8,3 242020 8,3 

2011 41965 8,2 262000 8,3 

2012 45410 8,2 283500 8,2 

2013 49030 8,0 306100 8,0 

2014 52905 7,9 330300 7,9 

2015 57050 7,8 356200 7,8 

2016 60845 6,6 383000 7,5 

2017 65245 7,2 410700 7,2 

2018 69835 7,0 439600 7,0 

2019 74585 6,8 469500 6,8 

2020 79350 6,4 499490 6,4 

* Talep brüt olup iletim ve dağıtım hatlarındaki kayıplar, iletim ve dağıtım sistemine bağlı santrallerin iç 

ihtiyaçları bu miktarlara dahildir. 

Kaynak: www.teias.gov.tr 

 

Tablo 1.2’de belirtilen durumlar ve talep tahminleri dikkate alındığında, enerji 

ihtiyacını karşılamak için özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretim 

kapasitesinin artırılmasının büyük önem arz ettiği açıkça görülmektedir. 

 

Artan enerji taleplerinin karşılanmasında yerli kaynaklara ağırlık verilmesinin yanı 

sıra kaynak çeşitliliğinin sağlanması da gerekmektedir. Nitekim Yüksek Planlama 

Kurulu’nun 18.05.2009 tarihli kararı ile elektrik enerjisi piyasası ve arz güvenliği strateji 

belgesinde de bu hususlar ifade edilmektedir. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Stratejik Planında da (2015-2019) tüm yenilenebilir enerji potansiyelimizin ekonomimize 

kazandırılması hedeflenmiştir. 

 

Bu planın misyonu ise ‘’Enerji ve maden kaynaklarını verimli, etkin, güvenli, 

zamanında ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülke 

refahına en yüksek katkıyı sağlamayı görev edindik’’ şeklinde tariflenmektedir. 

 

Türkiye’de jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi, “10.05.2005 tarihli 5346 

sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 

İlişkin Kanun” ile düzenlenmiştir. 

 

Türkiye zengin jeotermal potansiyel ile Dünya’da 7., Avrupa’da ise 1. konumdadır. 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun çıkarıldığı 2007 

yılında 29,5 MWe olan ve 16. sırada yer alan Türkiye jeotermal enerjinin doğrudan 

kullanımı bakımından 2018 yılı sonu itibariyle mevcut durumda 1.347 MWe ile Dünya’da 

4. sıradadır. 

 

http://www.teias.gov.tr/
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Şekil 1.1. Jeotermal Enerji Üretiminin Dünyadaki Durumu (2018 Yılı Sonu İtibariyle) 

Kaynak: http://www.thinkgeoenergy.com/ 

 

Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş 

ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise 

jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. 

Jeotermal enerji yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, 

yerli ve yeşil bir enerji türüdür. 

 

Yağmur, kar, deniz ve magmatik suların yeraltındaki gözenekli ve çatlaklı kayaç 

kütlelerini besleyerek oluşturdukları jeotermal rezervuarlar, yeraltı ve reenjeksiyon 

koşulları devam ettiği müddetçe yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar. 

Kısa süreli atmosferik koşullardan etkilenmezler. Jeotermal sistemin oluşum modeli 

Şekil 1.2’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.2. Jeotermal Sistemin Oluşum Modeli 

Kaynak: http://geocen.iyte.edu.tr/teskon/2001/teskon2001_02.pdf 

http://www.netyazari.com/tag/yer
http://www.netyazari.com/tag/yer
http://www.netyazari.com/tag/enerji
http://www.netyazari.com/tag/jeotermal
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Ocak-2019 Sektör Raporu’na 

göre 2019 Ocak ayı itibariyle Türkiye’nin jeotermalde kurulu gücü 1.302,52 MW’a 

ulaşmış olup, ülkemizin toplam elektrik üretiminde jeotermal enerji santrallerinin payı 

%1,56’ya ulaşmıştır (Bkz. Tablo 1.3 ve Şekil 1.3). 

 
Tablo 1.3. Türkiye’de Yakıt Cinslerine Göre Enerji Santrallerinin Kurulu Güç Değerleri 

 

KAYNAK TÜRÜ 

2018 OCAK 2019 OCAK 
DEĞİŞİM 

(%) 
KURULU GÜÇ 

(MW) 

ORAN 

(%) 

KURULU GÜÇ 

(MW) 

ORAN 

(%) 

DOĞAL GAZ 26.313,80 32,20 25.647,09 30,76 -2,53 

BARAJLI HİDROLİK 19.880,95 24,33 20.566,15 24,66 3,45 

LİNYİT 9.267,12 11,34 9.797,12 11,75 5,72 

İTHAL KÖMÜR 8.938,85 10,94 8.938,85 10,72 0,00 

AKARSU  7.555,88 9,25 7.781,90 9,33 2,99 

RÜZGÂR 6.507,59 7,96 6.946,77 8,33 6,75 

JEOTERMAL 1.063,73 1,30 1.302,52 1,56 22,45 

FUEL OİL 702,77 0,86 709,21 0,85 0,92 

TAŞ KÖMÜRÜ 616,15 0,75 616,15 0,74 0,00 

BİYOKÜTLE 439,72 0,54 585,85 0,70 33,23 

ASFALTİT 405,00 0,50 405,00 0,49 0,00 

GÜNEŞ 22,90 0,03 81,66 0,10 256,59 

NAFTA 4,74 0,01 4,74 0,01 0,00 

LNG 1,95 0,00 1,95 0,00 0,00 

MOTORİN 1,04 0,00 1,04 0,00 0,00 

TOPLAM 81.722,18 100,00 83.386,00 100,00 2,04 

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Ocak-2019 Sektör Raporu 

 

 
 

Şekil 1.3. 2019 Yılı Ocak Ayı Sonu İtibariyle Lisanslı Elektrik Kurulu Gücünün Kaynak Bazında Dağılımı 

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Sektör Raporu, Ocak/2019 
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Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından uzun yıllar boyunca 

yapılan çalışmalar neticesinde ülkemiz jeotermal kaynak potansiyelinin %78'i Batı 

Anadolu'da, %9’u İç Anadolu'da, %7’si Marmara Bölgesi’nde, %5'i Doğu Anadolu'da ve 

%1'i diğer bölgelerde yer almaktadır. Jeotermal kaynaklarımızın %90'ı düşük ve orta 

sıcaklıkta olup, doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, çeşitli endüstriyel 

uygulamalar vb.) için, %10’u ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için 

uygundur. Söz konusu %10’luk alan ise daha çok Batı Anadolu Bölgesinde yoğunlaşmıştır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1.3. Jeotermal Kaynaklar ve Uygulama Haritası 

Kaynak: http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal-harita 

 

PROJE 

ALANI 
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Jeotermal kaynaklar su yoğunluğu, buhar yoğunluğu ve en sık kullanılan sıcaklık 

değeri gibi çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Sıcaklık derecesine göre jeotermal 

kaynaklar üç grupta incelenmektedir. Bunlar; 
 

• Düşük sıcaklığa sahip sahalar (20-70 °C), 

• Orta sıcaklığa sahip sahalar (70-150 °C), 

• Yüksek sıcaklığa sahip sahalar (150 °C'den yüksek) 
 

Ekonomik ve teknolojik özellikler dikkate alındığında; düşük ve orta sıcaklıktaki 

jeotermal alanlar ısıl uygulamalar için kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıktaki alanlarda 

bulunan akışkandan ise; esas elektrik üretimi yanında entegre tesislerle ısıl uygulamalar 

şeklinde de yararlanılmaktadır. Ayrıca orta sıcaklıktaki akışkandan yararlanılarak elektrik 

üretiminin yapıldığı sistemler de bulunmaktadır. 
 

İzlandalı Mühendis Baldur Lindal (1918-1997) tarafından oluşturulan Lindal 

Diyagramına göre aşağıda jeotermal enerjinin sıcaklık değerlerine göre endüstriyel ve 

diğer kullanım alanları verilmiş olup, 150 
o
C’den yüksek sıcaklığa sahip jeotermal 

kaynakların (yüksek entalpili) elektrik enerjisi üretimi için kullanımının makul olduğu 

görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 1.4. Jeotermal Kaynakların Sıcaklığa Göre Endüstriyel ve Diğer Kullanım Alanları (Lindal Diyagramı) 

Kaynak: https://www.therockymountaingoat.com 
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Jeotermal enerji santralleri; 

 

 Yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen enerji kaynağı olması (günün 24 saati ve 

yılın 365 günü kullanılabilir), 

 Yerli olması ve doğal kaynak olması (milli öz varlığımız olması münasebetiyle 

yabancı kaynaklara bağımlılık yaratmaması), 

 Kömür santralleri için yaklaşık %75 olan verime kıyasla ortalama %90 veya daha 

yüksek verime sahip olması, 

 Doğalgazla ve kömürle çalışan santrallerin ürettiği karbondioksitin (CO2) yalnızca 

altıda birini ve azot oksit (NO2) veya kükürt (S) içeren gazların çok azını üretmesi, 

ikili çevrim (Binary) santrallerinde emisyon miktarının çok az olması (Jeotermal 

enerjinin kullanımı sırasında ortaya çıkan SO2 (asit yağmurlarının ana kaynağı) ve 

CO2 (sera gazı ve global ölçekte iklim değişikliklerine neden olmakta) gaz 

emisyonlarının diğer enerji kaynaklarına göre çok düşük seviyede olması) 

 Düşük ekolojik ayak izine sahip olması (jeotermal enerji santrallerinde 404 m
2
/GWh, 

kömürlü santrallerde 3.642 m
2
/GWh, rüzgar enerji santrallerinde 1.335 m

2
/GWh ve 

güneş enerji santrallerinde 3.237 m
2
/GWh)

3
, 

 Meteorolojik koşullardan (rüzgâr, yağmur, güneş vb) bağımsız olması, 

 Fosil ve diğer alternatif enerji kaynaklarına göre çok daha ucuz olması, 

 Çok amaçlı ısıtma uygulamaları (konutta, tarımda, endüstride, sera ısıtması vb) için 

ideal olması, 

 Kolay ve hızlı devreye alınabilmesi, işletme ve bakım koşullarının kolay olması gibi 

birçok avantaja sahiptir. 

 

Bunlarla birlikte jeotermal enerji santrallerinde; 

 

 Atmosfere atılan jeotermal kaynak içerisinde çözünmeyen ve büyük çoğunluğu 

karbondioksit (CO2) olmak üzere eser miktarlarda bulunan hidrojen sülfür (H2S), 

hidrojen (H2), azot (N2), amonyak (NH3), cıva (Hg), bor buharı (B), radon (Rn) ve 

metan (CH4) gibi gazların (non-condensable gases-NCG) düzenli olarak izlenmesi ve 

ölçülmesi, 

 Kullanılan jeotermal suyun sistem kayıpları sonrasında kalan kısmının tamamının 

alındığı formasyona reenjekte edilerek yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesinin 

önlenmesi (reenjeksiyon uygulaması birçok ülkede yasalarla zorunlu hale 

getirilmiştir), jeotermal rezervuarın canlılığının sürdürülebilirliği için gözlem 

kuyuları ile rezervuarın sürekli olarak takip edilmesi, 

 Santraldeki gürültü kaynaklarında akustik özelliklerin dikkate alınması ve en yakın 

yerleşim yerlerinde çevresel gürültünün izlenmesi ve ölçülmesi, gerekli durumlarda 

akustik iyileştirmelerin yapılması, 

 Boru hatlarının mümkün olduğunca santrale yakın konumda tutularak görsel etkinin 

azaltılması, ulaşım yollarının ve geçişlerin engellenmemesi önem arz etmektedir. 

 

                                                 
3
 Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, 

http://geo-energy.org/reports/environmental%20guide.pdf 
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Mevcut durumda Manisa ilinde EPDK’dan üretim lisansı bulunan jeotermal enerji 

santralleri ve önlisansı bulunan jeotermal enerji santrali projeleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
 
Tablo 1.4. Manisa İlinde Önlisansı Bulunan JES Projeleri ve Üretim Lisansı Bulunan Jeotermal Enerji Santralleri 
 

Unvan Tesis Adı 
Tesis 

İli 

Tesis 

İlçesi 

Kurulu 

Gücü 

(MWm) 

Kurulu 

Gücü 

(MWe) 

İnşa 

Halindeki 

Kapasite 

(MWe) 

İşletmedeki 

Kapasite 

(MWe) 

AKÇA EN. ÜR. 

OTOP. GR. A.Ş. 
Baklacı JES Manisa Alaşehir 19,4 19,4 0,0 19,4 

ENERJEO KEMALİYE 

EN. ÜR. A.Ş. 

Enerjeo 

Kemaliye JES 
Manisa Alaşehir 24,9 24,9 0,0 24,9 

MASPO EN. 

SAN. VE TİC. A.Ş. 
Maspo JET IV Manisa Alaşehir 10,0 10,0 0,0 10,0 

MİS EN. ÜR. A.Ş. Mis-III JES Manisa Alaşehir 48,7 48,0 48,0 0,0 

MİS EN. ÜR. A.Ş. Mis-1 Manisa Alaşehir 12,5 12,3 12,3 0,0 

SANKO EN. 

SAN. VE TİC. A.Ş. 
Salihli JES-2 Manisa Salihli 18,0 18,0 18,0 0,0 

SANKO EN. 

SAN. VE TİC. A.Ş. 
Salihli JES 3 Manisa Salihli 30,0 30,0 30,0 0,0 

SANKO EN. 

SAN. VE TİC. A.Ş. 
Salihli JES-1 Manisa Salihli 15,0 15,0 0,0 15,0 

SİS EN. ÜR. A.Ş. Özmen-1 JES Manisa Alaşehir 24,0 23,5 0,0 23,5 

TÜRKERLER JEO. 

EN. AR. VE ÜR. A.Ş 
Türkerler JES-3 Manisa Alaşehir 100,0 100,0 100,0 0,0 

TÜRKERLER JEO. 

EN. AR. VE ÜR. A.Ş 
Alaşehir JES 2 Manisa Alaşehir 24,0 24,0 0,0 24,0 

TÜRKERLER JEO. 

EN. AR. VE ÜR. A.Ş 

Türkerler 

Alaşehir JES 
Manisa Alaşehir 24,0 24,0 0,0 24,0 

ZORLU JEO. 

EN. ELK. ÜR. A.Ş. 
Alaşehir-2 JES Manisa Alaşehir 24,9 24,9 24,9 0,0 

ZORLU JEO. 

EN. ELK. ÜR. A.Ş. 
Alaşehir JES Manisa Alaşehir 45,0 45,0 0,0 45,0 

ÜRETİM LİSANSI TOPLAM 420,4 419,0 233,2 185,8 

GCL ND EN. A.Ş. GCL ND M1 JES Manisa Alaşehir 13,7 13,4     

MASPO EN. 

SAN. VE TİC. A.Ş. 
Ala 2 JES Manisa Alaşehir 30,0 30,0     

MİS EN. ÜR. A.Ş. Mis- 2 JES Manisa Alaşehir 48,7 48,0     

SİS EN. ÜR. A.Ş. Özmen-3 JES Manisa Alaşehir 19,0 18,6     

SENTEZ JEO. EN. 

AR. VE ÜR. A.Ş. 

Sentez 

Yeşilova JES 
Manisa Salihli 5,0 5,0     

ÖNLİSANS TOPLAM 116,4 115,1     

GENEL TOPLAM 536,9 534,1     

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Resmi Web Sitesi (02.04.2019 Tarihli Sorgulama) 

 

10.05.2005 Tarih ve 5346 Sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” gereğince; bu kaynakların elektrik 

enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik 

ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı 

emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu 

amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. “Özmen 4 JES (19,9 MWe)” projesi, bu hedeflere cevap verecek 

nitelikte olup, ülkemizin jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesine olanak 

sağlamak amacıyla planlanmış bir projedir. 
 

Onbirinci Kalkınma Planında da belirtilmesi ve jeotermal gibi yenilenebilir 

kaynakların geliştirilmesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye için de çok büyük öneme 

sahiptir. 
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“Özmen 4 JES (19,9 MWe)” projesinin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 100 kişi, 

işletme aşamasında ise yaklaşık 20 kişinin çalışması öngörülmektedir. Proje dâhilinde 

inşaat aşamasında vasıfsız personel mümkün olduğunca bölgeden istihdam edilecek, 

işletme aşamasında ise daimi personeller yine yöreden istihdam edilerek az da olsa bölge 

ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır. 
 

Santralde üretilecek olan enerjinin ulusal ağa aktarılmasıyla ülkemizin giderek artan 

enerji ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olacak, yöre, gelir artışı, nüfus hareketleri, eğitim, 

sağlık ve diğer sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerinin artışı ile olumlu yönde etkilenecektir. 

Söz konusu santralde, çevresel etkiler açısından minimum etki yaratan yenilenebilir ve 

temiz bir enerji kaynağının kullanılacağından projenin büyük getiriler sağlayacağı 

öngörülmektedir. 
 

“Özmen 4 JES (19,9 MWe)” projesinin tüm üniteleriyle birlikte 24 ay sonunda 

faaliyete başlaması planlanmaktadır. Projeye ait zamanlama tablosu Tablo 1.5’te 

verilmiştir. 
 

Tablo 1.5. Zamanlama Tablosu 
 

ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1 0
 

1 1
 

1 2
 

1 3
 

1 4
 

1 5
 

1 6
 

1 7
 

1 8
 

1 9
 

2 0
 

2 1
 

2 2
 

2 3
 

2 4
 

İNŞAAT ÖNCESİ DÖNEM 
                        

Ön Mühendislik Tasarımı 
                        

Sondaj 
                        

Yapısal Tasarım 
                        

Mekanik Tasarım 
                        

Elektrik Tasarım 
                        

I&C Tasarımı 
                        

Akışkan Toplama Sistemi ve  

Enjeksiyon Tasarımı                         

İzinlerin Alınması                         

İNŞAAT DÖNEMİ 
                        

Tedarik 
                        

Akışkan Toplama ve 

Enjeksiyon Sisteminin İnşası                         

Tesis İnşaatı 
                        

Mekanik Tesisatların 

Kurulumu                         

Elektrik ve I&C Tesisatlarının 

Kurulumu                         

Akışkan Toplama Sisteminin 

Devreye Alınması                         

Üretim Santralinin Devreye 

Alınması                         

 

a) Projenin ve Yerin Alternatifleri (Proje Teknolojisinin ve Proje Alanının 

Seçilme Nedenleri) 
 

1.a.1. Proje Teknolojisi, Seçilme Nedeni ve Alternatifleri 
 

Jeotermal enerji santrallerinin tasarlanmasında en önde gelen parametrenin santrali 

besleyecek kuyuların özellikleri olarak ifade edilebilir. Yani jeotermal enerji santrali 

projelerinde öncelikle arama süreci tamamlanarak rezervuardaki kaynak özellikleri 

belirlendikten sonra santral için teknik detaylar oluşturulabilmektedir. Bu bölüm, jeotermal 

kaynak arama (sondaj) prosesi ve santral prosesi olarak ikiye ayrılmış ve açıklamalara yer 

verilmiştir. 
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Sondaj Prosesi 

 

Günümüzde petrol, doğalgaz, jeotermal gibi yeraltı kaynaklarının aranmasında en 

çok kullanılan yöntem Rotary (Döner) Sondaj yöntemi olup, baskı (yük) altında dönen bir 

matkabın kesici dişleri aracılığıyla formasyonu parçalaması sonucu oluşan formasyon 

parçalarının bir dolaşım sıvısı (çamur veya su) ile dışarı atılması olarak tanımlanmaktadır. 

Kesilen parçaları dışarı atan bir dolaşım sıvısı olduğundan sondaja ara vermek gibi bir 

dezavantajı yoktur ve halen yaygın olarak kullanılan sondaj yöntemidir. 
 

Rotary (döner) sondajlarda kullanılan ekipmanlar ve uygulanan temel prensibin 

sembolik görünümü Şekil 1.a.1.1’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1.a.1.1. Rotary (Döner) Sondaj Tekniği Ekipmanları ve Döner Sondaj Temel Prensip Gösterimi 
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1- Matkap (Drill Bit) 

 

Takımın en altında yer alan ve kendi ekseni etrafında dönerek kazı işlemini 

gerçekleştiren sondaj elemanına matkap denilmektedir. Matkabın ucunda koniler yer alır 

ve birbirlerine geçmişlerdir. Matkap, sondaj dizisi tarafından döndürülürken, koniler de 

kendi milleri etrafında dönerler. İnilecek derinliğe ve geçilecek formasyonlara göre matkap 

çapı belirlenmektedir. 2, 3 ve 4 konili türleri olup, sondajların büyük çoğunluğunda 

kullanılan üç konili (tricone) döner uçlu matkaptan görünüm aşağıda verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.2. Üç Konili Döner Uçlu Matkabın ve Çeşitli Çaplardaki Matkapların Temsili Gösterimi 

 

2- Çap Değiştiriciler 

 

Büyük çaplı bir kuyu açılacaksa, kuyuyu büyük çaplı bir matkapla açmak oldukça 

güç ve zordur. Önce küçük çaplı matkaplarla delik açılarak daha sonra istenen çapa deliğin 

getirilmesi için genişletme matkaplarından yararlanılır. 

 

3- Ağırlık Boruları (Drill Collar) 

 

Sondaj esnasında matkabın kayacı parçalayabilmesi için üzerine ağırlık vermek üzere 

kullanılan ve matkabın üzerine bağlanan borulardır. Özel çelikten imal edilirler. Et 

kalınlığı en fazla çekme borulardır ve boyları ve dış çapları buna göre belirlenir. Matkaba 

verilecek ağırlık, delinecek kayacın türüne ve kullanılacak matkabın çapına göre seçilir. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.3. Ağırlık Borusu (Drill Collar) Temsili Gösterimi 

 

Çamur Jeti 
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4- Sondaj Boruları/Tijler (Drill Pipes) 

 

Dönme hareketini ve sondaj sıvısını matkaba iletmek üzere yerüstü ve yeraltı 

arasındaki bağlantıyı sağlayan borulardır. Tijler uzunlukları, dış çapları, et kalınlıkları, 

uçlarının biçimi ve yapıldıkları malzemenin kalitesi gibi özelliklerle tanımlanırlar. Tijlerin 

yapımında özel çelik alaşımları kullanılmaktadır. Sondaj boruları son zamanlarda 

alüminyum alaşımlardan da yapılmaya başlanmıştır. Gerek çelik gerekse alüminyum 

boruların içleri plastikle kaplanarak çamur dolaşımı sırasında aşınmalara karşı korunma 

sağlamakta ve ömürleri uzamaktadır. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.4. Sondaj Boruları/Tijler (Drill Pipes) Temsili Gösterimi 

 

5- Bağlantı Elemanları (Subs) 

 

Değişik ya da aynı sondaj dizisi elemanlarını birbirine bağlayan özel yardımcı ara 

bağlantı gereçleridir. Şekilli boru ile su başlığı arasındaki bağlantı Kelly Üst Sub ile, tijler 

arasındaki bağlantı Kelly Alt Sub ile sağlanır. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.5. Bağlantı Elemanlarından (Subs) Temsili Görünüm 
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6- Köşeli Boru (Kelly) 

 

Döner masa aracılığı ile motordan aldığı hareketi sondaj borularına/tijlere ve 

matkaba ileten takım elemanıdır. Kelly’nin içi dolaşım sıvısının geçebilmesi için delikli 

olarak imal edilir. Kelly, yapılışı itibariyle yuvarlak, 4 veya 6 köşe olmak üzere değişik 

tiplerdedir. 

 

• Döner tabla, içinde bulunan dişli master bushing’i döndürür. 

• Master bushing Kelly bushing’i döndürür. 

• Kelly bushing’in dönmesiyle ona uyumlu olan kelly kendi ekseni etrafında döner. 

• Bu çalışma sistemi, ingiliz anahtarının cıvatayı döndürme sistemi ile benzerdir. 

• Sondaj dizisi ve matkap kelly ile döndürülür. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.6. Köşeli Boru (Kelly) Temsili Gösterimi 

 

 

 

 

Fırdöndü/Su Başlığı (Swivel) 

Çamur Hortumu (Rotary Hose) 

Köşeli Boru (Kelly) 

Kelly Kovanı (Kelly Bushing) 

Döner Tabla (Rotary Table) 

Sondaj Borusu/Tij (Drill Pipe) 
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7- Çamur Hortumu (Rotary Hose) 
 

Dolaşım sıvısının (çamur veya su) çamur havuzundan fırdöndüye/su başlığına 

(swivel) iletilmesini sağlamak amacıyla plastik olarak imal edilir. 
 

 
 

Şekil 1.a.1.7. Çamur Hortumu Temsili Gösterimi 
 

8- Fırdöndü/Su Başlığı (Swivel) 
 

Üst tarafı sabit, alt tarafı bunun içinde dönebilen iki ana parçadan oluşur. Üst parça 

kancaya asılı, alt parça köşeli boruya (kelly) bağlıdır. Bu yapılar ile alttaki dizinin dönme 

hareketini kancaya iletmeden sondaj dizisini askıda tutarlar. İçerisinde dolaşım sıvısının 

(çamur veya su) geçebileceği bir kanal vardır. Sondaj dizisinin ağırlığını taşıyabilecek 

dayanırlıktadır. Kendi ağırlıkları 3-3,5 ton, boyları 3 m kadar olabilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1.a.1.8. Fırdöndü/Su Başlığı (Swivel) Temsili Gösterimi 
 

Çamur 

Hortumu 
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Sondaj Dizisi (9- Kanca, 10- Hareketli Makara, 11- Halat, 12- Taç Makara,      

13- Döner Masa, 14- Vinç, 15- Motorlar ve Güç Dağıtımı) 

 

 
 

Şekil 1.a.1.9. Sondaj Dizisi Elemanlarının Temsili Gösterimi 

 

16- Çamur Pompası, 17- Çamur Tankı 

 

Sondaj esnasında; 

 

1- Kuyu içinin temizlenmesi, 

2- Korozyona karşı koruma ve matkabın soğutulması, 

3- Yüksek formasyon basınçlarının kontrol edilebilmesi, 

4- Kuyudan kesintilerin/kırıntıların çıkarılması, 

5- Kuyu yan duvarlarının desteklenerek çökmelerin/oluk oluşumlarının önlenmesi, 

6- Sondaj deliğine yüzey sularının girmesinin önlenmesi/çatlakların kapatılması gibi 

amaçlarla sondaj çamuru kullanılmaktadır. 

 

Sondaj çamurunun genellikle %95’i su, %5’i ise süspansiyon olmakla birlikte 

süspansiyon içeriğinde incelticiler/viskozite düşürücüler, su kaybı azaltıcılar, kaçak 

önleyiciler, ağırlaştırıcı maddeler, korozyon önleyiciler, flok oluşturucular, filtrat 

azaltıcılar ve bozulmayı önleyici kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu malzemelerin 

hangilerinin kullanılacağı her sondaj lokasyonunda farklılık gösterebilmekte olup, çamur 

içeriği her sondaj lokasyonunda formasyon ve sondaj tekniğine göre çamur 

uzmanı/mühendisi tarafından belirlenmektedir. Çamur içeriğinde bulunabilecek 

kimyasallara ait MSDS formları Ek-1.e’de yer almaktadır. 
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Şekil 1.a.1.10. Sondaj Lokasyonunda Çamur Kimyasallarından Temsili Görünüm 

 

Sondaj çamuru, özel çamur tanklarında hazırlanmakta olup, sistemin genel görüntüsü 

Şekil 1.a.1.11’de, çamur tanklarından temsili görünümler Şekil 1.a.1.12’de, çamur 

pompalarından temsili görünümler Şekil 1.a.1.13’te, sondaj çamuru sistemi iş akım şeması 

Şekil 1.a.1.14’te, sondaj çamurunun tank içerisindeki görünümü ise Şekil 1.a.1.15’te 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.11. Sondaj Çamuru Hazırlama Sisteminin Genel Temsili Görünümü4 

 

 
 
Şekil 1.a.1.12. Çamur Tankı ve Elek Sisteminden Temsili Görünüm 

 

                                                 
4
 http://www.slb.com/ 
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Şekil 1.a.1.13. Çamur Pompalarından Temsili Görünüm 

 

 
 

Şekil 1.a.1.14. Sondaj Çamuru Sisteminin İş Akım Şeması 

 

 
 
Şekil 1.a.1.15. Sondaj Çamurunun Tank İçerisindeki Görünümü 
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Sondajda en önemli parametrelerden biri olan dolaşım sıvısı (sondaj çamuru) ile; 

 

1- Her metrede bir çamurla gelen kayaç kırıntıları incelenir ve 

1.1- Litolojik tanımlama ve istif oluşturma, 

1.2- Alterasyon ve türlerini tanımlama, 

1.3- Çatlak ve gözenek analizi (gelişip gelişmediği, varsa dolgu minerali), 

1.4- Kimyasal, petrografik ve sıvı kapanım analizleri için temsilci örnek alımı 

sağlanır. 

2- Her 5 veya 10 metrede bir (sondaj ve çalışmanın özelliğine bağlı olarak) kırıntı 

örneğinin karot arşivine girecek şekilde muhafazası, 

3- Derinlik arttıkça kırıntı geliş süresindeki gecikmeler göz önüne alınarak kırıntının 

hangi derinliği temsil ettiğine dair düzeltme yapılması, 

4- Çamur tuzluluğundaki değişimlerin izlenmesi, 

5- Çamurda renk değişiminin gözlenmesi, 

6- Çamurda viskozite değişiminin incelenmesi, 

7- Çamurda gaz, kabarcık vb. oluşumların gözlenmesi ve kaydedilmesi, 

8- Karot alma gerekliliğinin tespiti, 

9- Gerekli görülen seviyelerde kuyu logu alımı, 

10- Blow-out riski gözleminin yapılması sağlanır. 

 

Şekil 1.b.1.14’te belirtildiği (6 numaralı madde) üzere temiz çamur, çamur hazırlama 

ünitesinde elekten geçirilerek tekrar sondajda kullanılmak üzere sirkülasyon halinde 

kullanılırken, ayrıştırılan kısım çamur havuzuna (mud pit) yönlendirilir. Çamur havuzunun 

(mud pit) hazırlık sürecinde mühendislik çalışmaları ile ihtiyacı karşılayacak ve 

sızdırmazlığı sağlayacak şekilde tasarımı yapılmaktadır. Sızıntıları önlemek için öncelikle 

zemine kil dolgu yapılmakta ve üzerine jeomembran serilerek zeminden izole 

edilmektedir. Böylelikle geçirimsiz bir havuz oluşturulmakta ve yeraltı sularına herhangi 

bir etkisi olmamaktadır. Çamur havuzları (mud pit) sondaj derinliğine ve geçilecek 

formasyonlara bağlı olarak boyutlandırılmaktadır. Çamur havuzu (mud pit) lokasyon 

oluşturma süreci Şekil 1.a.1.16’da, çamur havuzunda depolanan kesintilere ait temsili 

mikroskobik görünüm ise Şekil 1.a.1.17’de verilmiştir. 
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Şekil 1.a.1.16. Çamur Havuzu (Mud Pit) Hazırlık Sürecinden Görünüm 

 

Jeomembran Serimi 

Kazı Çalışması ve 

Kil Serimi 

Çamur Hazırlama Ünitesi 

Sondaj Kırıntıları/Kesintiler 
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Şekil 1.a.1.17. Sondaj Kırıntısının (Kesintilerin) Mikroskop ile 10x Yaklaştırılmış Görüntüsü 

 

20- Kuyubaşı Emniyet Vanaları (Blow Out Preventer-BOP) 

 

Sondaj yapılan kuyunun içindeki çamurun oluşturduğu hidrostatik basınç, 

formasyondaki akışkanın basıncından küçük olması durumunda formasyondan kuyuya 

doğru bir akış başlar. Formasyondaki akışkanın, kuyudaki çamuru dışarı atıp artezyen 

yapmasına “Blow Out” denilmektedir.  “Blow Out” olduğunda kuyu ağzından çok yüksek 

basınçla çıkan akışkan kuleye, ekipmanlara ve en önemlisi çalışan personele hayati 

derecede zararlar verebilir. 

 

Formasyondan kuyuya akış başladığı anda bunu durdurabilmek için, kuyuyu izole 

etmek (kapatmak) gerekmektedir. Kuyuyu kapatmakta kullanılan emniyet vanaları sistemi 

“BOP Sistemi” olarak adlandırılmaktadır. 

 

Sondaj sırasında olabilecek olaylara karşı önlem almak ve basınç kontrolünün 

sağlanması için sondaj sırasında emniyet vanaları (BOP-Blow Out Preventer) 

kullanılmaktadır (Bkz. Şekil 1.a.1.18). Her casing indirildikten sonra belirli periyotlarla bu 

vanalar test edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Emniyet çalışmaları için sondajda 

çalışan bütün personel eğitilmekte ve zaman zaman pratikler yapılmaktadır. 
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Şekil 1.a.1.18. Temsili Bir Emniyet Vanası (Blow Out Preventer) Görünümü 

 

Sondaj çalışmaları esnasında her casing (muhafaza borusu) dizisi indirildikten sonra 

çimentolama işlemi yapılmaktadır. Böylelikle sondaj güzergâhı boyunca bu işlem 

yapılarak dış yüzey ile herhangi bir etkileşimin olması engellenmektedir. Bunun 

yapılmaması durumu hem sondaj çalışmasına zarar vermekte hem de kuyunun verimliliğini 

düşürmektedir. 

 

Kondüktör casing, yüzeyde bulunan gevşek toprak, kum vb. tabakaların kuyuya 

dökülmesini, çamurla taşınıp yeraltında boşluklar oluşmasını önlemek, dolaşım sıvısının 

flow-line hattı vasıtasıyla eleklere taşınmasını sağlamak amacıyla indirilir. Kuyuda 

kendinden sonra indirilen boru dizilerinin yükünün bir kısmını üzerine alır. Bu nedenle 

yüzeye kadar çimentolanır. 

 

Yüzey koruma borusu, yeryüzüne yakın olan gevşek tabakaları tutmak ve yeraltı 

suyunun kirlenmesini önlemek amacıyla indirilir. Genellikle derinlikleri birkaç yüz metreyi 

geçmez. Yüzey koruma boruları kuyuya indirildikten sonra üzerine emniyet vanaları 

bağlanır. Yüzey casingi de kendinden sonra indirilecek boruların yükünün bir kısmını 

taşıyacağından yüzeye kadar çimentolanır. Ara casing, sondajın emniyetli devamını 

olanaksız kılacak şartlar oluşması durumunda kuyuya indirilir. 

 

Üretim casingi, rezervuardaki akışkanın üretiminin yapılacağı dizidir. Bu nedenle 

mümkün olduğu kadar rezervuar seviyesine yakın bir yere indirilerek yüzeye kadar 

çimentolanır. Tüm casing dizilerinin uygun tipte seçilip yüzeye kadar istenen kalitede 

çimentolanmaları önemli iken rezervuar akışkanının içinden akacağı ve en çok etkileyeceği 

boru dizisi olan üretim casinginin kalite seçimi, kuyuya indirilmesi ve çok düzgün 

çimentolanması bir kat daha önemlidir. 
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Liner’lar, rezervuar zonu içine indirilen kısa dizilerdir. Üretim anında rezervuarda 

göçme tehlikesi varsa veya rezervuar kayaç ince malzeme içeriyorsa üretim casingi içinden 

kuyuya liner adı verilen borular indirilir. Bu dizi genellikle yüzeye kadar uzanmayıp 

üretim casingi içinde asılırlar ya da üst uçları üretim casingi içinde kalacak şekilde kuyu 

tabanına oturtulurlar. 

 

Sondaj çalışmalarında formasyonlara göre kuyu tasarımı yapılmaktadır ve her kuyu 

özelinde bu tasarım değişebilmektedir (Bkz. Şekil 1.a.1.19). 

 

 

 
 

Şekil 1.a.1.19. Çimentolama ve Muhafaza Borularından Temsili Görünüm 
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Şekil 1.a.1.20. Klasik Çimentolama Operasyonu 

 

Çamur havuzunda (mud pit) biriktirilen atık çamur (sondaj kırıntıları/kesintiler) 

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık 

Yönetimi Yönetmeliği”nin 11. maddesi (atığın tanımlanması) kapsamında Ek-3/B’ ye göre 

atık çamurun tehlikelilik analizi yapılır ve sonucuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından lisanslandırılmış bertaraf/geri kazanım firmaları ile anlaşma yapılarak bertaraf 

edilmesi sağlanır. Çamur havuzunda bulunan jeomembranda herhangi bir yırtık ya da 

geçirimsizliğe yola açabilecek bir durum bulunmuyor ise bir başka sondaj lokasyonuna 

taşınması mümkün olmaktadır. 

 

 
 
Şekil 1.a.1.21. Çamur Gönderimi Yapılmış Çamur Havuzunun (Mud Pit) Temsili Görünümü 
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Sondaj çalışması sonucunda kaynağa ulaşılması ile birlikte akışkanın yüzeye 

çıkmasına kontrollü olarak müsaade edilir, kuyudaki stabilite sağlanana dek (kuyu 

temizliği) yaklaşık 4-5 saat bu işlem yapıldıktan sonra kaynaktan numuneler alınarak test 

edilir. Test süresince açığa çıkacak su ve buhar karışımından oluşan jeotermal kaynak 

(ortalama 50 l/sn x 5 saat x (1 saat/3.600 sn) = 900.000 l = 900 m
3
), borular vasıtasıyla kil 

dolgusu ve jeomembranı bulunan depolama alanına aktarılacaktır. Test suları sızdırmasız 

alanda biriktirilecek olup, Ek-7’de planlanan ve mevcut havuz lokasyonları gösterilmiştir. 

Havuzlarda genel olarak 10 m (en) x 50 m (boy) x 2 m (derinlik) veya 10 m (en) x 25 m 

(boy) x 4 m (derinlik) olmak üzere minimum 1.000 m
3
 hacimde olmaktadır. Test suyu 

depolama alanındaki suyun büyük bir bölümü buharlaşma yoluyla kaybolacaktır. Kalan 

kısım ise reenjeksiyon pompaları vasıtasıyla alındığı formasyona geri basılacaktır. 
 

Kuyudan alınan veriler analiz edildikten sonra enerji üretimi/termal 

turizm/seracılık/ısıtma sektörlerinden hangisinde değerlendirilebileceğine karar 

verilecektir. Bu aşamada herhangi bir çevresel etki (emisyon, gürültü, atıksu vb.) söz 

konusu olmayacaktır. 
 

Faaliyet aşamalarını gösterir İş Akım Şeması Şekil 1.a.1.22’de verilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1.a.1.22. İş Akım Şeması 
 

Santral Prosesi 
 

Jeotermal enerji santralleri hem su (hidro) hem de ısı (termal) içeren hidrotermal 

kaynakları kullanmaktadır. Jeotermal enerji santralleri, kuru buhar kuyuları veya sıcak su 

kuyularından gelen yüksek sıcaklıkta (150 
o
C - 370 

o
C) jeotermal kaynaklar 

gerektirmektedir. Sıcak su veya buhar, elektrik üreten bir türbin ile elektrik enerjisi 

üretmektedir. Jeotermal enerji santrallerinde 3 temel tür bulunmaktadır. 

Arazi Kullanım İzninin Alınması (Tarım Dışı Kullanım İzni) 

Arazi Düzenleme Çalışmaları 

Çamur Havuzunun Açılması 

Döner (Rotary) Sondaj 

Kuyubaşının Çimentolanması (Lokasyon Betonu) 

Sondaj Araç ve Ekipmanlarının Alana Getirilmesi 

Kuyunun Kapatılması 

Gürültü ve Toz 

Gürültü ve Toz 

Gürültü ve Atıksu 

(Personelden Kaynaklı) 

Gürültü ve Toz 

Gürültü  

Kuyu Testi Gürültü ve Atıksu 

(Personelden Kaynaklı 

Ve Prosesten Kaynaklı 

Jeotermal Akışkan) 
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Kuru Buhar Santralleri: Jeneratör türbinlerini döndürmek için doğrudan jeotermal 

rezervuardan buhar kullanılır. 1904 yılında Toskana/İtalya’da yüzeyden doğal buhar çıkan 

bir sistemde ilk jeotermal enerji santrali kurulmuştur. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.23. Kuru Buhar Santrallerinin Şematik Gösterimi 

 

Flaş Buhar Santralleri: Yüksek basınçlı sıcak suyu yerin derinliklerinden alır ve 

jeneratör türbinlerini çalıştırmak için buhara dönüştürür. Buhar soğuduğunda suya 

yoğunlaşır ve tekrar kullanılmak üzere rezervuara enjekte edilir. Dünyadaki birçok 

jeotermal enerji santrali flaş buhar santralleridir. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.24. Flaş Buhar Santrallerinin Şematik Gösterimi 
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İkili Çevrim (Binary) Santralleri: Isının jeotermal akışkandan alınarak başka bir 

sıvıya aktarıldığı sistemlerdir. Isı, ikinci sıvının buhara dönüştürülmesini ve türbinin 

döndürülerek jeneratörde elektrik enerjisinin üretilmesini sağlar.
5
 

 

 
 

Şekil 1.a.1.25. İkili Çevrim (Binary) Santrallerinin Şematik Gösterimi 

 

Yukarıda sıralanan santrallerin hangisinin kullanılabileceğine jeotermal akışkan 

özellikleri göz önünde bulundurularak karar verilmekte olup, yatırımcı firmanın bölgede 

daha önce yapmış olduğu jeolojik-hidrojeolojik-jeofizik çalışmalar ve masabaşı 

değerlendirmeler neticesinde “Özmen 4 JES (19,9 MWe)” projesinde ikili çevrim (binary) 

teknolojisi kullanılmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Şekil 1.a.1.26’da ikili çevrim 

(binary) prosesinin şematik gösterimi ve prosesin açıklaması aşağıda verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.26. Proje Teknolojisinin (Binary) Şematik Gösterimi 

 

                                                 
5
 US Energy Information Administration  

https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=geothermal_power_plants 

https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=geothermal_power_plants
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Binary (İkili Çevrim) Prosesi 

 

Düşük sıcaklıkta (genellikle 170 °C altı)  ve sıvı ağırlıklı jeotermal kaynaklardan 

elektrik üretiminde binary çevrim diye adlandırılan çevrim kullanılmaktadır. Bu çevrimde 

türbinden geçen “aracı akışkan (ikincil akışkan)” jeotermal buhar değil,  ikincil akışkan adı 

verilen ve kaynama sıcaklığı suyun kaynama sıcaklığından çok daha düşük olan bir 

akışkan (n-pentan, n-bütan, izo-pentan, R134a vb.) olmaktadır.  Bu çevrimde jeotermal 

akışkan çevrimin ısı kaynağını oluşturur, kendi ısısını aracı akışkana transfer eder. 

 

Jeotermal akışkan kuyu başındaki basıncın yeterince yüksek tutulmasıyla tercihen 

%100 sıvı olarak yer altından çıkarılmaktadır. Bunun nedeni akışkan akışı için gerekli olan 

pompa gücünün sıvı fazında daha düşük olması ve pompaların genelde sadece sıvı faz için 

tasarlanmış olmasıdır. Jeotermal akışkan, bir ısı değiştiriciden (eşanjör-heat exchanger) 

geçirilir ve jeotermal akışkanın ısıl enerjisi ikincil akışkana (n-pentan, n-bütan, izo-pentan, 

R134a vb.) aktarılır. Jeotermal akışkan ısı değiştiricisinde aldığı ısı ile tamamen 

buharlaşarak ısı değiştiricisini doymuş buhar veya kızdırılmış buhar olarak terk eder. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.27. Jeotermal Akışkandan İkincil Akışkana Isı Transferinin Yapıldığı Eşanjör (Heat Exchanger) 

Ünitesinin Şematik Gösterimi 

 

İkincil akışkan türbinden geçirilerek dönen mil vasıtasıyla mekanik enerjiye çevrilir. 

Türbin milinin jeneratör milini çevirmesiyle mekanik enerjinin de elektrik enerjisine 

dönüşmesi sağlanır. Türbini düşük sıcaklık ve basınçta terk eden ikincil akışkan, 

kondenserde (soğutma kulesinde) yoğuşturulur. Daha sonra pompa vasıtasıyla basıncı 

tekrar ısı değiştiricisi basıncına yükseltilerek ısı değiştiricisine yönlendirilir. Böylece 

ikincil akışkan, termodinamik prensibine dayalı olarak çevrimini tamamlamaktadır. 

 

İkincil akışkanın tamamladığı bu çevrim Rankine
6
 çevrimidir. Üretim kuyuları ile 

rezervuardan çekilen jeotermal akışkanın santraldeki fonksiyonu sadece Rankine çevrimine 

ısıl kaynak oluşturmaktır. İkincil akışkan termofiziksel ve kritik özellikleri ikincil 

                                                 
6
 Rankine çevrimi, termodinamik bir çevrimdir. Diğer termodinamik çevrimler gibi, Rankine çevriminin maksimum 

verimi de, Carnot çevriminin maksimum verimli hesaplanması ile elde edilir. Rankine çevrimi adını İskoç mühendis, 

fizikçi, matematikçi William John Macquorn Rankine’den alır. 
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jeotermal çevrimlerin performanslarını etkilemektedir. Dolayısıyla jeotermal kaynağın 

efektif olarak kullanılabilmesi için en uygun ikincil akışkan tercihinin (n-pentan, n-bütan, 

izo-pentan, R134a vb.) yapılması gerekmektedir. Binary çevrimine dayalı santrallerde 

kondenserde soğutucu ortam olarak genellikle hava kullanılmaktadır ve sürekli buhar çıkışı 

olmamaktadır. Jeotermal santralin yer seçiminde jeotermal kaynağın konumuyla 

sınırlandırıldığından bir nehir veya göl suyu ile soğutma genelde mümkün olmamaktadır. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.28. Hava Soğutmalı Kondenserden Temsili Görünüm 

 

Akışkan sıcaklıkları düşük olması nedeniyle binary çevrimine dayalı santrallerin 

termal verimleri %10 ile %17 arasındadır. Fakat yine de dünyanın hemen hemen her 

yerinde bulunan düşük sıcaklıklı jeotermal kaynaklardan güvenilir ve uygun maliyetlerle 

elektrik üretmek için bu sistemi kullanmak oldukça avantajlıdır. 

 

Genellikle yüksek mineral konsantrasyonuna sahip olan jeotermal sular, toprakta bor 

(B) kirlenmesi ve sodyum (Na) birikimi ile birlikte tarımda verim kaybı riski 

bulundurmaktadır. Bu nedenle, bu tür atık suların yine jeotermal rezervuara geri 

basılmaları (reenjeksiyonu) bu tip sorunların engellenmesi açısından gereklidir. 

Reenjeksiyon atık su sorunun çözümünde yardımcı olduğu gibi, sahanın yapay olarak 

beslenmesine, daha çok enerji üretilmesine ve sahanın daha uzun süre kullanılabilmesine 

olanak sağlamaktadır. Reenjeksiyon sisteminde yaşanacak olası bir arıza durumuna karşın 

acil durum havuzu (pond) havuzu kullanılacaktır. Arıza boyunca depolanacak jeotermal 

akışkan miktarı acil durum havuzunda risk yaratacak duruma gelmesi durumunda 

santraldeki problem çözülene dek üretim kuyuları kuyubaşından kapatılarak akışkan 

üretimine izin verilmeyecektir. Acil durum havuzunda biriktirilen jeotermal akışkan da 

reenjeksiyon pompalarıyla tekrar rezervuara geri basılacak olup, herhangi bir deşarj söz 

konusu olmayacaktır. 

 

Proje kapsamında, reenjeksiyon alanı ve reenjeksiyon kuyuları; 

 

- Belirli miktarlarda basınç artışının sağlanması ve su seviyesinde görülen düşüşün 

yavaşlatılması, 

- Yer çökmesi ve kaymanın önlenmesi,  

- Reenjeksiyon kuyuları ve tesislerinde yapılacak yatırımın ekonomik olması, 

- Çevrenin korunması; yerüstü, yeraltı sularının ve toprağın kalitesinin korunması 

amaçları göz önünde bulundurularak seçilecektir. 
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Jeotermal uygulamalarda akışkan genellikle agresiftir. Kullanılan tüm ekipmanların 

teknik özeliklerinin yanı sıra malzeme özelikleri de önem kazanmaktadır. Teknik ve 

ekonomik nedenlerden dolayı termal akışkan ile çalışacak ekipmanın malzeme açısından 

seçiminde tam anlamıyla uygun malzeme bulmak kolay olmamaktadır. Bu nedenle, belli 

bir malzemenin artıları ve eksileri dikkate alınarak seçim yapılır. Jeotermal enerji üretim 

donanımları malzemesinin seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate alınmaktadır: 

 

•  Korozyon  

•  Erozyon 

•  Mukavemet 

•  Isıl genleşme ve ısıl iletkenlik 

•  Bulunabilme 

•  Maliyet verimliliği 

 

Enerji santrallerinde su, buhar ve gaz hatlarında kullanılan çelik çekme ve dikişli 

borular kullanılabilmektedir. 

 

Çelik Çekme Boru 

 

St 37, St 44, St 52’den üretilmektedir. Çelik borulardaki en büyük dezavantaj 

sıcaklık ile oluşan genleşme ve bunun sonucu boru hattında meydana gelen gerilmelerdir. 

Bu gerilmelerin alınması amacıyla özel imal edilmiş kompansatörler ya da doğal genleşme 

elemanları (L,Z,U parçaları) kullanılır. Ayrıca çelik borular hidrolik hesaplamalarda 

pürüzlü boru olarak kabul edilir ve ortalama pürüzlülük 0.045 mm ‘dir. 

 

Çelik çekme borudaki akış, kararlılık göstermektedir. Borunun iç yüzeyinde, dikişli 

boru daki gibi kaynak dikişleri olmamasından dolayı kararlı hareket etmekte; akış cinsi 

laminer (kararlı), türbülanslı ise borunun fiziki özelliği akışın cinsine ve hareket 

kabiliyetine etki etmemektedir. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.29. Çelik Çekme Boru ve Oluşan Akış Vektörel Kuvvetleri 
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Dikişli Boru 

 

Önceden delinerek hazırlanmış olan sac şerit, boru biçiminde kıvrıldıktan sonra, 

dikiş yeri çeşitli kaynak yöntemleri ile birleştirilir. Dikiş yeri, genellikle uzun lamasına ve 

düz dikiş şeklinde olmakla birlikte, spiral dikişli borularda, sac şeridin helisel olarak sarılıp 

otomatik kaynak yöntemleri ile kaynak edilmesi şeklinde de düzenlenebilmektedir. 

 

Dikişli borularda, akış vektörel kuvvetlerinin dikişsiz borudaki (çelik çekme) gibi 

pürüzsüz bir yüzeyde değil de direkt olarak kaynak dikişlerine çarpmasının sonucunda, 

“ateşli silahlardaki merminin yiv içersinde dönüş hareketini kazanması” gibi girdap 

etkisiyle akış kuvvetleri ilerlemekte, dikişlere etki eden kuvvet ve girdap etkisi borunun 

ömrünü kısaltmakta, daha çok yıpran masına sebebiyet vermektedir. Ayrıca çelik çekmeye 

göre daha fazla korozyona uğramaktadır. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.30. Dikişli Boru ve Oluşan Akış Vektörel Kuvvetleri 

 

Jeotermal Akışkan Borularında Korozyon 

 

Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle 

aşınma durumudur. Demirin paslanması, alüminyumun oksitlenmesi korozyona örnek 

olarak verilebilir. 

 

Metal ve alaşımların kararlı halleri olan bileşik haline dönme eğilimleri yüksektir. 

Bunun sonucu olarak metaller, için de bulundukları ortamın elemanları ile tepkimeye 

girerek, önce iyonik hale ve oradan da ortamdaki başka elementlerle birleşerek bileşik 

haline dönmeye çalışırlar, yani kimyasal değişime uğrarlar ve bozulurlar. Sonuçta, metal 

veya alaşımın fiziksel, kimyasal, mekanik veya elektriksel özelliği istenmeyen değişik 

liklere (zarara) uğrar. 
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Şekil 1.a.1.31. Korozyon Oluşumu 

 

Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri 

sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydana gelen olaydır.  

 

Elektrokimyasal korozyon esasen anot rolündeki maddenin çözünmesidir. 

Elektrokimyasal korozyon, ister mikro ölçekte ister makro ölçekte oluşsun korozyon 

hücresi ile modellenebilir. Korozyon hücresi; anot, katod, iletken ortam (elektrolit) ve 

anotkatot arasındaki iletken bağlantıdan oluşur. Bu dört bileşenden biri dahi olmasa 

korozyon oluşmaz. Korozyon oluşumu, anot rolünü üstlenen maddede meydana gelir. 

 

 
 

Şekil 1.a.1.32. Elektrokimyasal Korozyon 
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Maddelerin korozyon hücresindeki rollerini belirleyen çeşitli faktörler vardır. 

Örneğin çözünme potansiyeli yüksek bir metal (Sn), çözünme potansiyeli düşük bir metalle 

(Fe) temas halinde çözeltiye konacak olursa, anot rolünü üstlenecek ve çözünecektir. 

Elektrolit olarak bir çatlak içindeki buğu kalınlığında bir rutubet, film tabakası veya su 

artığı, hatta el teri bile yeterlidir. Korozyona etki eden faktörler; 
 

 Ortam etkisi, 

 Sıcaklık etkisi, 

 Malzeme seçimi, 

 Sistem dizaynı, 

 Sistemin bulunduğu ortamın oksijen konsantrasyonu, 

 Zeminin elektriksel özgül direncinin etkisi olarak tanımlanabilir. 
 

Katodik Koruma 
 

Katodik koruma, bir tür metal koruma metodur. Gemilerin yüzeylerinin paslanmasını 

önlemek için de kullanılmaktadır. Katodik koruma, korunacak metal yapıyı oluşturulacak 

bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyinde yürümekte olan 

anodik reaksiyonların durdurulmasıdır. Katodik korumada amaç, korunacak olan metalin 

potansiyelini anodun açık devre potansiyeline kadar polarize etmektir. Bunu sağlamak için 

metale katodik yönde bir dış akım uygulanır. 
 

Galvanik Anod Uygulaması 
 

Metallerin birçoğu su veya hava ile temas ettiğinde korozyona uğrar. Bu, özellikle 

suyun içindeki veya toprağın altındaki metal borular için büyük bir risktir ve bu boruların 

yapıldığı metalin korozyona uğramaması için birçok koruma yöntemi geliştirilmiştir. 

Korozyonu önlemek için bu boruların yanına, onlarla temas edecek şekilde, daha aktif bir 

metalin yerleştirildiği koruma metoduna ise galvanik usul katodik koruma denir. 
 

  
 

Şekil 1.a.1.33. Jeotermal Boru Kaynak Noktasında Galvanik Anod Uygulaması 
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Şekil 1.a.1.34. Boru Çeşitlerine Göre Korozyon-Sıcaklık İlişkisi 

Kaynak: Çandar, Ö., Aksoy, N., Yüksek Tuzluluğa Sahip Jeotermal Suların Korozyon ve Kabuklaşma 

Özellikleri 

Not: Eğriler 35.000 ppm Cl içeren tuzlu suyun 135 oC sıcaklığa kadar bir boru içinde 2 m/s hızda akarken 

yarattığı korozyona göre çıkarılmıştır. 

 

Jeotermal üretim ve uygulamalarda bütün korozyon çeşitlerine rastlamak 

mümkündür. Çünkü jeotermal akışkanlar, korozyona sebep olabilen bütün iyon ve 

bileşikleri içerirler. Jeotermal akışkanlarda bulunup korozyon etkisi yaratan iyon ve 

bileşiklerin başında erimiş oksijen (O2), karbondioksit (CO2), hidrojen iyonu (H
+
), klor 

iyonu (Cl
-
), hidrojen sülfür (H2S), amonyum bileşikleri (NH4

+
) ve sülfat iyonları (SO4

-2
) 

gelmektedir. 

 

Her türlü korozyona mukavim materyalden yapılmış boru ve jeotermal 

uygulamalarda kullanılan aygıtlar bulmak mümkün değildir. Paslanmaz çelik, AISI 304 ve 

AISI 316 malzemelerinin jeotermal akışkandan ileri gelen korozyon çeşitlerine mukavim 

oldukları bilinmektedir. Plastik malzemeler her türlü korozyona çaredir. Ancak maalesef 

jeotermal kullanımlarda karşılaşılan yüksek sıcaklık ve yüksek basınç şartlarına uygun 

değildir. Bu yüzden jeotermal uygulamalarda kullanılan çelik malzemeleri korozyondan 

korumak için kabuklaşma inhibitörü ile birlikte korozyon inhibitörü kullanılmasında fayda 

vardır. Piyasada hem kabuklaşma hem de korozyonu önleyen inhibitör kombinasyonları 

mevcuttur. Belli bir ortam içinde bulunan bir metalik sistemin korozyonunu önlemek veya 

korozyon hızını azaltmak üzere alınacak önlemler üç ana grup altında toplanabilir: 

 

1. Elektrokimyasal yöntemler 

 Katodik koruma 

 Anodik koruma 

2. Kimyasal yöntemler 

 İnhibitör kullanımı 

 Ortamın kimyasal bileşiminin değiştirilmesi 

3. Boya ile koruyucu kaplama 
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En çok kullanılan elektrokimyasal yöntem katodik korumadır. Bu yöntemle 

korozyona uğrayan yapının potansiyeli kontrol edilerek, metal termodinamik olarak stabil 

hale getirilebilir. Koruyucu kaplamalar özellikle organik boyalar korozyonu önlemek 

amacıyla kullanılan en basit ve en ucuz yöntemdir. 
 

Korozyon inhibitörleri de bu alanda çok kullanım alanı bulmaktadır. Kabuklaşmada 

olduğu gibi korozyonu önlemede de çok çeşitli inhibitörler vardır. 
 

Kabuklaşma ve Korozyon İnhibitörleri 
 

Piyasada bulunan kabuklaşma inhibitörlerinin kökenleri 5 ana kimyasal grup altında 

toplanabilir: 
 

a) Aminofosfonatlar 

b) Amino alkol fosfat eterleri 

c) Sodyum poliakrilat polimerler 

d) Polikarboksilik asit 

e) Organikfosfatlar 
 

Kabuklaşmada kullanılan bütün etkili inhibitörler yukarıda sıralanan 5 ana grup 

kimyasaldan türetilmektedir. Bu inhibitörlerin kabuklaşmayı önleme mekanizmaları 

birbirinden farklıdır. Fosfat ve fosfonat kökler bileşik oluşturmak ve eşik (threshold) 

görevi yaparak, akrilat köklü olanlar kristal büyümesini önleyerek ve amino gruplu olanlar 

metal yüzeyi üzerinde film oluşturarak kabuklaşmayı önlerler. 
 

Korozyon inhibitörü olarak kullanılan başlıca kök kimyasal maddeler kısa şöylece 

özetlenebilir: 
 

- Sodyum kromat (Na2CrO4) 

- Sodyum fosfat (Na3PO4) 

- Sodyum Nitrit (NaNO2) 

- Sodyumhexametafosat (Na6P6O18) 

- Sodyum Molibdat (Na2MO4 ) 

- Organik fosfonik asidin çinko tuzları  
 

Günümüzde sıcak veya soğuk akışkanların transfer edildiği tüm hatlarda, ısı kaybının 

en az olması için ön izolasyonlu paket borular kullanılmaktadır. Ön izolasyonlu borular TS 

EN 253 standardına uygun üretimle 120 °C' de sürekli işletme sıcaklığında 30 yıl, 115 

°C'de  50 yıl, 115 °C 'nin altındaki sıcaklıklarda 50 yıldan daha fazla izolasyon ömrüne 

sahiptir. Piyasada  “jeotermal boru”, “paket boru”  veya “ön izoleli boru” olarak da 

bilinmektedir. İzolasyon malzemesi poliüretandır. Poliüretan, rijit köpük, polyol ve 

izosiyanat bileşenlerinden meydana gelmektedir. Isı iletkenliği 0,0274 W/(mK) ve standart 

gereğince yoğunluğu 60 kg/m
3
’tür. Mahfaza olarak HDPE 100 kılıf borusu kullanılır. Ön 

izolasyonlu borular; merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde, yangın hatlarında, petrol 

hatlarında, seracılıkta, kaplıca ve termal otellerde, toplu konutlarda, endüstriyel tesislerde 

ve gemi tesisatlarında kullanılmaktadır. 
 

Jeotermal akışkanların içeriğindeki ağır metal, toksik kimyasal ve ihtiva ettiği gaz 

türlerinde önemli farklılıklar bulunmazken oranlarında rezervuarın bulunduğu yere göre 

değişiklik söz konusu olabilmektedir. 
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Santrali besleyecek kuyuların ve reenjeksiyon kuyularının tamamının açılması ve 

fiziksel-kimyasal özelliklerinin belirlenmesi sonrası yapılacak modellemeler ile boru hattı 

güzergâhı belirlenebilmektedir. Ancak jeotermal akışkanın kuyular ile santral arasında 

taşınması esnasında teknik parametreler dışında; 

 

- Yüzey yapılarına en az etki yaratacak şekilde parsel sınırlarına, 

- Tarımsal alanların bölünmemesine, 

- Araç trafiğinin etkilenmemesine, 

- Mevcut kadastral yol güzergâhına, 

- İmar planlarına, 

- Mevcut karayolu, demiryolu, sulama/kurutma kanalı vb. DSİ tesislerine dikkat 

edilmektedir. 

 

Bunun dışında jeotermal akışkan iletim hatlarında basınç kırıcı görevini yapan omega 

yapılarında da tarım yapılan parsellerde geçişlerin tarımsal üretimi engellemeyecek şekilde 

ve araç trafiğini etkilemeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilecektir. 
 

Jeotermal santral ömrünü belirleyen bir faktör de tesisteki ve jeotermal akışkanın 

taşındığı borulardaki kalsit ve silika tabakası oluşumudur. Jeotermal kaynaktan sağlanan 

yüksek akış kaynak basıncının azalmasına neden olmakta, bu da buharın ve 

yoğunlaşmayan gazların (CO2 gibi) daha fazla buharlaşmasına ve santral yüzeyinde 

kalsit/silika tabakasının oluşumuna neden olmaktadır (Bkz. Şekil 1.a.1.35). 
 

 
 

Şekil 1.a.1.35. Kabuklaşma ve Kesiti 
 

Kuyularda boru cidarlarında kabuklaşma, boru çapının daralmasına ve jeotermal 

kaynak akışının sınırlanmasına yol açacağından bu kabuklaşmanın giderilmesi 

gerekmektedir. Bu sorun, boru içerisine uygun bir inhibitörün verilmesi ile 

giderilebilmektedir. Kuyu testlerinin tamamlanması ve detay projelendirmede seçilecek 

inhibitörün kalkerleşmeyi giderici özelliğinin yanı sıra kuyu enjeksiyonunda kullanılacak 

malzeme türlerine uyumluluğu ve çevre mevzuatına uygunluğu dikkate alınacaktır. 
 

Santralin faaliyeti aşamasında yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal akışkan 

kullanılacak olup, üretim kuyuları ve rezervuarın sürekliliğini sağlamak amacıyla 15 adet 

kuyunun kullanılması planlanmaktadır. Santralde kullanılacak kuyuların tamamında 

yapılacak test çalışmaları sonrasında verimlilik durumu göz önünde bulundurularak 

santralde kullanılacak üretim ve reenjeksiyon kuyuları belirlenecektir. Santralin ihtiyacının 

değişen koşullarına bağlı olarak üretim ve reenjeksiyon kuyu sayılarında artma olması 

durumunda ÇED Yönetmeliği çerçevesinde gereklilikler yerine getirilecektir. 
 

Kalsit 
Silika 
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19,9 MWe kapasiteli Özmen 4 JES projesi ile ülkemiz jeotermal enerji potansiyelinin 

kullanılarak yılda 110 GWh elektrik enerjisinin proje kapsamında kurulacak şalt sahası 

vasıtasıyla enterkonnekte sisteme iletilmesi ve ülkemizin dış kaynaklara bağımlılığını 

azaltmak adına söz konusu proje geliştirilmiştir. Ülkemizdeki yıllık kişi başı elektrik 

enerjisi tüketiminin 4.241 kWh olduğu varsayıldığında projenin yaklaşık 26.000 kişinin 

yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu ifade edilebilir. 
 

Jeotermal enerji santrallerinde santral teknolojisi, kuyulardan alınan fiziksel ve 

kimyasal özellikler (sıcaklık, basınç, kimyasal analiz gibi) doğrultusunda sahanın 

üretim/reenjeksiyon işletme modellemesi yapılarak belirlenmekte olup, proje kapsamında 

yapılacak kaynak arama çalışmalarında döner (rotary) sondaj yönteminin, santralde ise ikili 

çevrim (Binary) esasına dayanan teknolojinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 

Yapılacak sondaj çalışmaları sonrasında santral dizayn parametreleri netlik kazanacak 

olup, mevcut durumda kullanılması planlanan teknolojinin herhangi bir alternatifi 

bulunmamaktadır. Jeotermal enerji santrallerinde teknolojik ar-ge çalışmaları sürekli 

olarak yapılmakta olup, proje kapsamında uygulanabilir daha verimli, çevreci ve ekonomik 

bir teknoloji geliştirilmesi durumunda ÇED Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir. 

 

1.a.2. Proje Alanı, Seçilme Nedeni ve Alternatifleri 

 

Hidrotermal kaynakların bulunduğu bölgelerdeki jeotermal araştırmalarda, söz 

konusu bölgelerin jeolojik yapısına göre öncelikli olarak birçok disiplin içerisinde farklı 

jeofizik yöntemler sırasıyla uygulanmaktadır. Jeotermal enerji aramasında, diğer enerji ve 

hammadde kaynaklarının aranmasında olduğu gibi, ilk adımda olası jeotermal etkinlik 

alanının ve yakın çevresinin ayrıntılı jeolojik etüdü yapılır, jeokimyasal veriler toplanır ve 

yorumlanır. Daha sonra jeolojik verilerin yorumu ile jeofizik çalışmanın yapılacağı hedef 

alanlar belirlenir. Belirlenen bu alanlarda, yeraltı yapısal modelini ortaya çıkarmak, 

tektonik etkileri belirlemek, derinlik boyutunu saptamak, jeotermal enerji açısından aktif 

olabilecek zonları ortaya çıkarmak için ayrıntılı jeofizik etütler yapılır. Jeotermal 

araştırmalarda kullanılan jeofizik yöntemler Gravite, Manyetik, Sismik, Elektrik-

Elektromanyetik, Kuyu Logları, Gözlem Amaçlı Jeofizik Çalışmaları olarak sıralanabilir. 

 

Jeotermal sistemlerde saptanmak istenen özelliklere göre uygulanan jeofizik 

yöntemler ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 1.a.2.1. Jeotermal Sistemlerde Jeofizik Yöntemler ve Temel Amaçları 
 

YÖNTEM AMAÇ 

ELEKTRİK 

(Özdirenç, Yapay Uçlaşma (IP), 

Doğal Gerilim (SP)) 

Sıcak tuzlu sular, alterasyon, faylar, mineralizasyon 

ELEKTROMANYETİK 

(VLF, AMT, CSAMT) 

Sıcak tuzlu sular, alterasyon, magma boşlukları, kısmi ergime, yapı saptama, 

basınç ve akışkan akışı 

GRAVİTE Yapı, alterasyon, sokulum, yoğunlaşma 

MANYETİK Yapı, alterasyon, kayaç tipi 

SİSMİK 

(Mikrosismik, Mikrodepremler, 

Kırılma, Yansıma) 

Etkin hidrotermal prosesler, etkin faylar ve kırıklar, hız dağılımı, soğrulma, derin 

mağma boşluğu, yapı, hız ve soğrulma dağılımı 

KUYU LOGLARI Anomalik ısı, gözeneklilik, kayaç tipi, doygunluk 

KUYU İÇİ JEOFİZİĞİ 

(VSP (Vertical Sonic Pulse) 

Elektrik) 

Hız dağılımı, kırıklar, sıcak tuzlu sular, alterasyon, faylar 
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Jeofizik-Gravite yöntemi, yerçekimi ivmesindeki değişimleri inceler. Arazi 

uygulamalarında yeraltında bulunan farklı yoğunluktaki kayaçların ve yapıların yerçekimi 

ivmesinde oluşturduğu küçük değişimler saptanarak değerlendirilir. Jeotermal sahalardaki 

Gravite yöntemi uygulamaları sonucunda, bölgesel ve yerel tektonik, temel yükselimleri, 

çöküntü havzaları hakkında bilgi verir. Gravite yöntemi, jeotermal enerji aramalarında 

yardımcı yöntemdir. 

 

Gravite bir potansiyel alan yöntemidir. Doğal kaynaklı bir yöntemdir. Yanal 

yoğunluk değişimlerine duyarlıdır. Düşey yoğunluk değişimlerine duyarlı değildir. Büyük 

alanların daraltılmasında kullanılır. 
 

Jeofizik-Manyetik yöntemi, yerin manyetik alanındaki değişimleri inceler. Arazi 

uygulamalarında, içerisinde manyetik duyarlılığa sahip mineraller bulunan kayaçlar ve 

yerleri belirlenir. Jeotermal sahalardaki uygulamaları ile örtülü magmatik kütleler, ısıtıcı 

özelliği olabilecek kayaç kütleleri, dayklar, kırık sistemleri ve hidrotermal alterasyonlar 

belirlenir. Jeotermal enerji aramalarında doğrudan arama yöntemi değildir. 
 

Manyeto-Tellürik (MT) sözcüğü, manyetik ile ilgili manyeto ve yerküre akımları için 

kullanılan tellürik sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Bu anlamda manyeto tellürik, 

manyetik alan nedeniyle oluşan akımların oluşturduğu değişimleri inceleyen bir yöntem 

olarak tanımlanabilir. MT Yöntemi, kuramsal ilkelerin Tikhanov (1950) ve Cagniard 

(1953) tarafından belirlenen ve ölçü sistemleri açısından gerekli teknolojiye 1970’lerde 

(Vozoff, 1972) ulaşılan doğal kaynaklı elektromanyetik yöntemlerdir. MT yöntemi, 10
-4

 

Hz-10
4 

Hz frekansları aralığında ölçü alan doğal kaynaklı yöntemdir. Bu yöntemle yerin 

doğal elektrik ve manyetik alan değişimleri ölçülerek yerin elektrik özdirenç yapısı ortaya 

konabilir (Vozoff, 1972). 
 

Tikhanov (1950) ve Cagniard (1953)’ın önerdiği bu yöntem, yerküreyi oluşturan 

kayaçların özdirenç değişimlerinden yararlanarak yerkürenin derin elektrik özdirenç 

yapısının araştırılmasında yaygın olarak kullanılır. 
 

Yöntemin farklı amaçlara yönelik ve farklı frekans aralıklarında uygulamaları 

mevcuttur. 
 

Yöntem, kabuk ve üst manto çalışmaları gibi derin araştırmalar; petrol, jeotermal, 

maden yatakları, yeraltı suyu aramaları, tektonik araştırmalar gibi pek çok alanda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 
 

Jeofizik-Elektrik-Elektromanyetik yöntemler, yeraltı yapısının ve tektonik 

etkinliklerin ortaya çıkarılmasında, her türlü jeolojik sorunun aydınlatılmasında çok 

kapsamlı çözümler sunar. Ancak diğer yöntemlerden en önemli farkı ve üstünlüğü, bazı 

elektrik değişkenlerin jeotermal aktiviteden etkilenerek sıcak alanlara ait doğrudan veri 

üretebilmeleridir. 
 

Elektrik-Elektromanyetik yöntemlerden AMT (Audio-Magneto Tellürik), MT 

(Magneto Tellürik), CSAMT (Kontrollü Kaynak Ses-Frekans Magneto Tellürik) yöntemi 

ve SP (Doğal Gerilim Yöntemi) sahanın özelliklerine göre direkt veya yardımcı yöntem 

olarak kullanılabilirler. Çalışma alanının topoğrafik şartlarına göre MT ve Düşey Elektrik 

Sondaj (DES) çalışması önerilmektedir. Gravite, Manyetik ve Sismik yöntemlerle 

jeotermal enerji araştırması için yeterli değildir. 
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Yapılan jeolojik-jeofizik çalışmalar ile kaynak yoğunluk bölgelerinin belirlenmesi 

akabinde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda tanımlanan alanlar değerlendirilmiş 

olup, bununla birlikte; 
 

 Santral alanının jeotermal kaynak işletme ruhsatı sahası içerisinde konumlanmasının 

yasal zorunluluk olması durumu, 

 Mevcut kullanımlarla birlikte kümülatif değerlendirmeler, 

 Bölgenin uzun dönem meteorolojik (özellikle sıcaklık, nem ve rüzgâr) verileri, 

 Santral yerinin üretim kuyularına yakınlık durumu ve ortalama üretim entalpileri, 

 Santral yeri ile üretim kuyuları arasındaki kot farkı ve akışkan basınçları, 

 Santral yerinin reenjeksiyon kuyularına yakınlık durumu ve tesis çıkış sıcaklığının alt 

limiti, 

 Santral yeri ile reenjeksiyon kuyuları arasındaki kot farkı ve pompa emiş basınçları, 

 Ulusal elektrik ağına bağlanma durumu, 

 Zemin özellikleri ve dayanım gücü, 

 Sulama alanları, 

 Alanın planlardaki durumu ve çevresel kısıtlamalar (SİT alanları, gürültü etkisi vb.), 

 Arazinin yapısı (topoğrafya) ve boru hatlarının geçiş güzergâhı, 

 Ulaşım durumu ve bedeli gibi konular da kısıtlayıcı parametrelerdir. 
 

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak Tepeköy Mahallesi, 160 Ada, 20, 44, 

25, 26, 27 ve 28 numaralı parseller, Baklacı Mahallesi, 117 Ada, 1, 2 ve 3 parsel ile 129 

Ada, 6 parselde toplam 151.946 m
2
 alan santral alanı olarak belirlenmiş olup, mevcut 

durumda herhangi bir alternatifi bulunmamaktadır. 
 

 
 

Şekil 1.a.2.1. Özmen 4 JES (19,9 MWe) Santral Alanı Uydu Görüntüsü ve Parsel Bilgileri 
 

Bu hususlara ilave olarak bazen arazi mülkiyet hakkının ediniminde yaşanan 

problemler ve hak sahiplerinin mağdur edilmesinin istenmemesi nedeniyle komşu 

parsellerin kullanımı söz konusu olabilmektedir. İlerleyen dönemlerde (ÇED sürecinde 

veya ÇED süreci sonrasında) santral yerinde farklı alternatiflerin oluşması durumunda 

yürürlükteki ÇED Yönetmeliği çerçevesinde gereklilikler yerine getirilecektir. 
 

160 Ada 

20 Parsel 

160 Ada 

44 Parsel 

160 Ada 

25 Parsel 

160 Ada 

27 Parsel 

117 Ada 

1 Parsel 

129 Ada 

6 Parsel 

160 Ada 

28 Parsel 

117 Ada 

3 Parsel 

117 Ada 

2 Parsel 

160 Ada 

26 Parsel 
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b) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak 

Personel Sayısı, 
 

1.b.1. Proje Teknolojisi ve İş Akış Şeması 
 

Proje teknolojisi Bölüm 1.a.1’de verilmiş olup, ülkemizde de en çok tercih edilen 

ikili çevrim (Binary) jeotermal enerji santrali teknolojisi kullanılacaktır. 
 

Projeye ait İş Akış Şeması Şekil 1.b.1.1’de verilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

       
 

     
 

Şekil 1.b.1.1. İş Akım Şeması 

 

Yoğuşma 

Sonrasında Tekrar 

Sistemde Kullanım 

Yoğuşmayan 

Gazların Soğutma 

Kulesinden Atılması 

Elektrik 

Enerjisinin Şalt 

Sahasından 

Şebekeye Aktarımı 

Organik Buharın 

Soğutma Kulesinde 

Yoğuşturulması 

Jeneratörde 

Elektrik 

Üretimi 

Isısı Alınan Jeotermal Kaynağın 

Rezervuara Gönderilmesi (Reenjeksiyon) 

İkincil Akışkan Buharının 

(Organik Buhar) Türbinlenmesi 

Eşanjörde (Heat Exchanger) Jeotermal Kaynak Isısının İkincil Akışkana Transferi 

Kuyubaşı Seperasyon / Santralde Seperasyon (Sıvı / Buhar) 

Kuyulardan Akışkanın Santrale İletilmesi 

Santral ve Kuyularda Çalışmaların Tamamlanması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kabulleri 

İnşaat Ruhsatının Alınması ve Santral İnşaatının Başlaması 

İmar Planlarının Onaylanması 

Tarım Dışı Kullanım İzinlerinin Alınması 

Mülkiyet Edinimi (Satın Alma/Kamulaştırma) 

Proje Geliştirme 

ÇED Kararının Alınması 
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1.b.2. Projenin Kapasitesi, Kapladığı Alan ve Çalışacak Personel Sayısı 
 

Proje kapsamında planlanan Özmen 4 Jeotermal Enerji Santralinin elektriksel üretim 

kapasitesinin 19,9 MWe olması öngörülmekte olup, ikili çevrim (Binary) teknolojisi ile 

yılda yaklaşık 110 GWh elektrik enerjisi üretimi planlanmaktadır. Söz konusu değer, 

ülkemizde kişi başı elektrik tüketiminin yıllık 4.241 kWh olduğu varsayıldığında yaklaşık 

26.000 kişinin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer seviyededir. 
 

Proje kapsamında planlanan enerji üretimi için türbin, üretim kuyu pompaları, 

reenjeksiyon pompaları, soğutma kulesi, acil durum depolama havuzu (pond havuzu), 

kompresör, susturucu (muffler), şalt sahası, ikincil akışkan tankları, yangın suyu depolama 

tankı vb. ünitelere ihtiyaç duyulmakta olup, söz konusu üniteler için kullanımı öngörülen 

parsellere ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo 1.b.2.1. Santral Alanına İlişkin Parsel Bilgileri 
 

İl İlçe Mahalle Mevki Ada Parsel Alan Pafta Nitelik 

Manisa Alaşehir Tepeköy Ova 160 20 22.081,27 L21-a-06-c-4 Tarla 

Manisa Alaşehir Tepeköy Ova 160 25 26.246,24 L21-a-11-b-1 Bağlı Tarla 

Manisa Alaşehir Tepeköy Ova 160 26 18.018,58 L21-a-11-b-1 Tarla 

Manisa Alaşehir Tepeköy Ova 160 27 10.145,18 L21-a-11-b-1 Bağ 

Manisa Alaşehir Tepeköy Ova 160 28 132.500,69 L21-a-11-b-1 Tarla 

Manisa Alaşehir Tepeköy Ova 160 44 32.538,18 L21-a-06-c-4 Bağ 

Manisa Alaşehir Baklacı Kocatarla 117 1 13.085,49 L21-a-11-b-1 Bağ 

Manisa Alaşehir Baklacı Kocatarla 117 2 7.402,37 L21-a-11-b-1 Tarla 

Manisa Alaşehir Baklacı Kocatarla 117 3 27.584,07 L21-a-11-b-1 Bağ 

Manisa Alaşehir Baklacı Zeytinçay 129 6 10.281,45 L21-a-11-b-1 Bağ 

Not: Parsellerin tamamının kullanımı söz konusu olmadığı için santral alanı 151.946 m2’dir. 

Kaynak: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi 
 

Proje kapsamında 15 adet sondaj lokasyonunda jeotermal kaynak arama çalışmasının 

yapılması planlanmakta olup, kuyu lokasyonları için 10 dönüm (100 m x 100 m) alan 

kullanımı üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Sondaj lokasyonlarının denk düştüğü 

parseller ve bu parsellere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo 1.b.2.2. Kuyu Lokasyonlarına İlişkin Parsel Bilgileri 
 

Kuyu İli İlçesi Mahalle Mevki Ada Parsel Alan Pafta Nitelik 

Ö-16 Manisa Alaşehir Tepeköy Ova 160 29 46.440,52 L21-a-06-c-3 Bağ 

Ö-19 Manisa Alaşehir Tepeköy Kadıköy 162 7 23.311,44 L21-a-06-c-4 Tarla 

Ö-23 Manisa Alaşehir Tepeköy Miyanlık 159 2 20.308,38 L21-a-06-c-4 Bağ 

Ö-27 Manisa Alaşehir Tepeköy Kadıköy 162 3 21.449,01 L21-a-06-c-4 Tarla 

Ö-31 Manisa Alaşehir Tepeköy Ova 160 44 32.538,18 L21-a-06-c-4 Bağ 

Ö-32 Manisa Alaşehir Türkmen - 198 153 26.964,86 L21-a-06-d-3 Bağ 

Ö-33 Manisa Alaşehir Tepeköy Miyanlık 159 7 17.572,88 L21-a-06-c-4 Tarla 

Ö-34 Manisa Alaşehir Tepeköy Damlı Tarla 159 43 9.711,95 L21-a-06-c-4 Bağ 

Ö-35 Manisa Alaşehir Tepeköy Miyanlık 159 35 5.061,08 L21-a-06-c-4 Bağ 

Ö-36 Manisa Alaşehir Tepeköy Damlı Tarla 159 29 24.524,49 L21-a-06-c-3 Tarla 

Ö-37 Manisa Alaşehir Tepeköy Damlı Tarla 158 70 8.134,19 L21-a-06-c-4 Tarla 

Ö-38 Manisa Alaşehir Tepeköy Damlı Tarla 158 52 15.297,67 L21-a-06-c-4 Tarla 

Ö-39 Manisa Alaşehir Türkmen - 198 137 7.904,13 L21-a-06-c-1 Tarla 

Ö-40 Manisa Alaşehir Tepeköy Akmezarı 158 26 4.951,96 L21-a-06-c-1 Tarla 

Ö-41 Manisa Alaşehir Tepeköy - 159 23 40.882,61 L21-a-06-c-3 Mera 

Not: Parsellerin hepsinin tamamının kullanımı söz konusu değildir. 

Kaynak: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi 
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Proje kapsamında santral alanının arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 100 kişinin, 

işletme aşamasında ise 20 kişinin çalışması öngörülmektedir. 
 

c) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan 

Enerji Türü vb.), 
 

1.c.1. Arazi Kullanımı 
 

Sis Enerji Üretim A.Ş. tarafından Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Tepeköy ve Baklacı 

Mahalleleri, Ova Mevkide Özmen-4 JES (19,9 MWe) projesi planlanmakta olup, santral 

alanı ve çevresi genel olarak tarım arazileriyle kaplı durumdadır. 
 

Proje kapsamında açılması planlanan 15 adet kuyu lokasyonundan 14 adedi tarım 

alanı içerisinde, 1 adedi ise mera alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu alanlara ilişkin 

parsel bilgileri Tablo 1.b.2.2’de verilmiştir. 
 

21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

2016/9620 sayılı “Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin 

Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde santral alanı Manisa Büyük Ovası sınırları 

içerisinde kalmaktadır. 
 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 14. maddesinde büyük 

ovalar için; 
 
“Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle 

toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, Cumhurbaşkanı kararı 
ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir. 

 
… 
 
Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan 

bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla; 
a) Tarımsal amaçlı yapılar, 
b) Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler, 
İçin tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir.” hükmü yer almaktadır. 
 

Bununla birlikte 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinde; 

 
“Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel 

kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara 
ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından kamu 
yararı kararı verilir. Söz konusu karar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel 
hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılır. 
Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde 
bulunan önlisans veya lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir.” hükmü yer almaktadır. 

 

Dolayısıyla ÇED süreci sonrasında; 

 

 Sis Enerji Üretim A.Ş. tarafından EPDK’ya projenin kamu yararı niteliği taşıyıp 

taşımadığı konusunda müracaat edilmesi, 

 EPDK tarafından proje alanının tarım dışı amaçlı kullanımı için Manisa İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü görüşü talep edilmesi, 

 İl Toprak Koruma Kurulu tarafından proje alanının tarım dışı amaçlı kullanımı 

değerlendirilmesi, 

 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından kamu yararı kararı niteliği 

değerlendirilmesi, 

 Kamu yararı kararının, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü’ne paylaşılması, 
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 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından proje alanının “jeotermal elektrik 

üretim santrali alanı” olarak kullanımına uygunluk verilmesi, 

 Toprak Koruma Projesi hazırlanarak Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 

sunulması sağlanacaktır. 

 

Köşe koordinatları Ek-1.a’da verilen santral alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 

1/100.000 ölçekli onaylı Çevre Düzeni Planı’nda tarım arazisi niteliğindedir. Ayrıca 

santral alanının 2,4 km güneydoğusunda Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek 

Yüksekokulu, 0,6 km doğusunda Alaşehir-Kula Yolu, 2,4 km güneyinde Manisa Su ve 

Kanalizasyon İşleri (MASKİ) Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi, 3,3 km güneybatısında 30 

MWe kapasitesi işletmede, 90 MWe kapasitesi proje halinde olan Türkerler Alaşehir 

Jeotermal Enerji Santrali Faz 3 (4x30 MWe/4x30 MWm) Projesi, 2 km güneybatısında 

Baklacı Jeotermal Enerji Santrali (19,4 MWe), 0,6 km doğusunda Özmen 3 Jeotermal 

Enerji Santrali (19 MWe) Projesi (inşaat halinde), 1,5 km güneydoğusunda Baklacı 

Mahallesi, 1,5 km kuzeydoğusunda Tepeköy Mahallesi, 4,7 km güneyinde Alaşehir ilçe 

merkezi, güney sınırında Alaşehir Çayı, 2,5 km güneydoğusunda Tuğgeneral Burhan Ruhi 

Taş Kışlası (Alaşehir 2. Er Eğitim Ulaştırma Alay Komutanlığı) yer almaktadır. 

 

 
 

Şekil 1.c.1.1. Proje Alanı ve Çevresinin Çevre Düzeni Planı Üzerinde Gösterimi 

 

Proje kapsamında yapılacak kazı çalışmaları esnasında herhangi bir taşınır ya da 

taşınmaz kültür varlığına veya arkeolojik alana rastlanıldığı takdirde 2863 sayılı “Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” kapsamında en yakın Müze Müdürlüğü’ne ya da 

mülki amire haber verilecektir. 

 

1.c.2. Su Kullanımı 

 

Proje kapsamında sondaj lokasyonu arazi hazırlık aşamasında, sondaj aşamasında, 

santral alanı arazi hazırlık aşamasında ve santralin işletilmesi aşamalarında su kullanımı 

olacaktır. 
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Sondaj lokasyonu arazi hazırlık aşamasında çalışacak 10 kişinin içme ve kullanma 

suyu ihtiyacı (10 kişi x 200 l/kişi.gün = 2 m
3
/gün) ile arazi düzenleme çalışmaları 

esnasında tozumayı önlemek amaçlı 5 m
3
/gün su ihtiyacı söz konusu olacaktır. 

 

Sondaj aşamasında ise çalışacak 25 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı (25 kişi x 

200 l/kişi.gün = 5 m
3
/gün) ile ayrıca sondaj çamuru (su+süspansiyon) için su ihtiyacı söz 

konusu olacaktır. Her bir sondaj alanında inilecek derinliğe ve geçilecek formasyonlara 

göre çamur ihtiyacı, dolayısıyla su ihtiyacı değişkenlik göstermektedir. Ancak ortalama 

olarak her bir sondaj alanında 500 varil (≈80 m
3
) su ihtiyacı söz konusu olacaktır. 

 

Santralin arazi hazırlık çalışmaları esnasında çalışacak 100 kişinin içme ve kullanma 

suyu ihtiyacı (100 kişi x 200 l/kişi.gün = 20 m
3
/gün) ile arazi düzenleme çalışmaları 

esnasında tozumayı önlemek amaçlı 5 m
3
/gün su ihtiyacı söz konusu olacaktır. 

 

Santralin işletilmesi sırasında Binary (ikili çevrim) santral teknolojisi ve hava 

soğutmalı kondenser kullanılacak olması nedeniyle proseste herhangi bir su ihtiyacı 

bulunmamakta olup, işletme aşamasında çalışacak 20 kişinin içme ve kullanma suyu 

ihtiyacı (20 kişi x 200 l/kişi.gün = 4 m
3
/gün) söz konusu olacaktır. 

 

Proje kapsamında hazır beton santrali kurulması planlanmamaktadır. Dolayısıyla 

beton ihtiyaçları dışarıdan hazır olarak alana getirilerek karşılanacağı için su ihtiyacı söz 

konusu olmayacaktır. 

 

Proje kapsamında sondaj lokasyonlarında yapılacak arazi hazırlık ve jeotermal 

kaynak arama çalışmaları ile santral alanında yapılacak arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları 

esnasında gerekli su ihtiyaçlarının Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait en yakın tanker 

dolum istasyonundan temin edilerek tankerlerle proje alanına getirilmesi planlanmaktadır. 

 

İşletme aşamasında ise şebekeye bağlantı durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 

müzakere edilerek uygun olması durumunda şebekeye bağlantı yapılarak su ihtiyacının 

karşılanması sağlanacaktır. Şebekeye bağlantı durumunun teknik olarak mümkün 

olmaması durumunda ise arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında olduğu gibi Manisa 

Büyükşehir Belediyesi’ne ait en yakın tanker dolum istasyonundan karşılanması 

sağlanacaktır. 

 

Projenin tüm aşamalarında çalışacak personelin içme suyu ihtiyaçları piyasadan 

damacanalarla satın alınarak karşılanacak olup, 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 

 

Proje kapsamında su kullanımları sonucunda oluşacak atıksuların karakteristik 

özellikleri ve bertaraf yöntemleri Bölüm 1.ç.1’de verilmiştir. 

 

1.c.3. Diğer Doğal Kaynak Kullanımları 

 

Proje kapsamında kullanılacak iş makineleri ve araçlar (kamyon, dozer, vb.) için 

mazot, benzin, makine yağı vb. akaryakıt ve madeni yağa ihtiyaç olup, tüm bunlar 

yurtiçindeki en yakın tedarikçilerden alınacaktır. Mazot ile çalışan araç ve iş makineleri 

için şantiye sahası içerisinde yakıt tankı konumlandırılacaktır. 
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ç) Atık Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz ve Benzeri) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel Ve 

Biyolojik Özellikleri, 

 

1.ç.1. Atıksu Yönetimi 

 

Projenin tüm aşamalarında çalışacak personelden kaynaklı olarak evsel nitelikli 

atıksu oluşması söz konusu olacaktır. 

 

Sondaj lokasyonları arazi hazırlık aşaması ve santralin arazi hazırlık-inşaat 

aşamasında tozumayı önlemek için toprağı nemlendirmek üzere kullanılacak su, toprak 

bünyesinde kalacağı için atıksu oluşması söz konusu değildir. 

 

Sondaj çamuru içeriğindeki suyun (bir sondaj lokasyonu için ortalama 80 m
3
) büyük 

bir kısmı formasyonun yumuşatılması için kullanılmakta olup, kalan kısmı ise sondaj 

kırıntıları (kesintiler) ile birlikte yüzeye çıkmakta ve sondaj çamuru havuzuna 

alınmaktadır. Burada ise buharlaşma yoluyla su içeriğinin büyük bir kısmı kaybolmakta 

olup, su içeriği %65’ten az forma ulaştığında çamur keki formunda bertarafa 

gönderilmektedir. 

 

Sondaj lokasyonlarında yapılacak çalışmalarda ve santral alanında yapılacak arazi 

hazırlık ve inşaat çalışmaları esnasında çalışacak personelden kaynaklı oluşacak evsel 

nitelikli atıksular, 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı ‘‘Lağım Mecrası İnşası Mümkün 

Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik’’ uyarınca sızdırmaz fosseptik 

çukurda biriktirilecek ve fosseptik dolduğunda, Alaşehir Belediyesinden ücreti karşılığında 

temin edilecek vidanjör ile aldırılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Santralin işletilmesi 

aşamasında ise çalışacak personelden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli atıksuların öncelikli 

olarak uygun ise kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılarak, teknik olarak kanalizasyon 

şebekesine bağlantının uygun olmaması durumunda ise arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 

olduğu gibi atıksuyun yönetimi sağlanacaktır. 

 

Projeden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli atıksuların, sonu Çevre İzni/GFB’si 

bulunan arıtma tesislerinde arıtılarak bertaraf edilmesi konusuna riayet edilecektir. 

 

Sondaj çalışması sonucunda kaynağa ulaşılması ile birlikte akışkanın yüzeye 

çıkmasına kontrollü olarak müsaade edilir, kuyudaki stabilite sağlanana dek (kuyu 

temizliği) bu işlem yapıldıktan sonra kaynaktan numuneler alınarak test edilir. Test 

süresince açığa çıkacak su ve buhar karışımından oluşan jeotermal kaynak, borular 

vasıtasıyla kil dolgusu ve jeomembranı bulunan depolama alanına aktarılacaktır. Test 

suları sızdırmasız alanda biriktirilecektir. Test suyu depolama alanındaki suyun büyük bir 

bölümü buharlaşma yoluyla kaybolacaktır. Kalan kısım ise reenjeksiyon pompaları 

vasıtasıyla alındığı formasyona geri basılacaktır. 

 

Çalışan personelden kaynaklı olarak açığa çıkacak evsel nitelikli atık su, orta 

kirlilikte evsel atık su özelliği ile karakterize edilebilir. Uzun araştırmalar sonucu ortaya 

çıkan literatür bilgilerine göre oluşacak evsel nitelikli atık suyun karakteristiği ile ilgili 

toplam kirlilik yükleri Tablo 1.ç.1.1.’de verilmiştir. 
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Tablo 1.ç.1.1. İşletme Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Atıksuyun Toplam Kirlilik Yükü 

 

PARAMETRE  

ATIKLARDA 

BULUNAN 

BİRİM YÜK 

DEĞERİ 

(g/kişi–gün) 

SONDAJ LOKASYONU SANTRAL ALANI 

Arazi Hazırlık 

Aşaması 

Toplam Yük 

(kg/gün) 

Sondaj Aşaması 

Toplam Yük 

(kg/gün) 

Arazi Hazırlık ve 

İnşaat Aşaması 

Toplam Yük 

(kg/gün) 

İşletme Aşaması 

Toplam Yük 

(kg/gün) 

BOI5  45-54 0,45 – 0,54 1,13 – 1,35 4,5 – 5,4 0,90 – 1,08 

KOI 1,6-1,9 x BOI5 0,72 – 1,03 1,8 – 2,6 7,20 – 10,3 1,44 – 2,05 

Toplam Org. Karbon  0,6 – 1,0 x BOI5 0,27 – 0,54 0,68 – 1,35 2,7 – 5,4 0,54 – 1,08 

Toplam Katı Mad.  170 - 220 1,7 – 2,2 4,25 – 5,50 17 – 22 3,4 – 4,4 

Askıda Katı Mad. 70 - 145 0,7 – 1,5 1,75 – 3,63 7,00 – 14,5 1,4 – 2,9 

Klorür  4 - 8 0,04 – 0,08 0,1 – 0,2 0,4 – 0,8 0,08 – 0,16 

Toplam Azot  6 - 12 0,06 – 0,12 0,15 – 0,30 0,6 – 1,2 0,12 – 0,24 

Serbest Amonyak  ≈ 0,6 x toplam N 0,036 – 0,072 0,09 – 0,18 0,36 – 0,72 0,072 – 0,144 

Nitrat Azotu  ≈ 0,0-0,5 x toplam N 0,00 – 0,06 0,00 – 0,15 0,0 – 0,6 0,00 – 0,12 

Toplam Fosfor  0,6-4,5 0,006 – 0,045 0,015 – 0,113 0,06 – 0,45 0,012 – 0,090 

Kaynak: “Atıksu Arıtımının Esasları, ”Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, 2005 

 

Proje kapsamında sondaj lokasyonu arazi hazırlık, sondaj aşaması, santral alanı arazi 

hazırlık-inşaat ve santralin işletme dönemlerinde oluşacak su ihtiyacı, karşılanması 

planlanan suyun temin yöntemleri, atıksu miktarı ve bertaraf yöntemleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
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Tablo 1.ç.1.2. Proje Kapsamında Oluşması Muhtemel Su İhtiyacı ve Temin Yöntemleri ile Atıksu Miktarları ve Bertaraf Yöntemleri 

 

ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) PROJESİ KAPSAMINDA SU İHTİYACI MİKTARLARI, TEMİN YÖNTEMLERİ, ATIKSU MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ 

Çalışma 

Alanı 
Dönem Su İhtiyacı Miktar Temin Yöntemi 

Atıksu 

Miktarı 
Atıksu Bertaraf Yöntemi 

Sondaj 

Lokasyonu 

Arazi Hazırlık 

Aşaması 

Personel Kullanma 

Suyu İhtiyacı (10 kişi) 
2 m3/gün 

Faaliyet alanına en 

yakın mesafede bulunan 

MASKİ Genel 

Müdürlüğüne ait tanker 

dolum merkezinden 

taşınarak 

karşılanacaktır. 

2 m3/gün1 

Sızdırmaz fosseptik çukurda biriktirilecek ve fosseptik dolduğunda, Alaşehir 

Belediyesinden ücreti karşılığında temin edilecek vidanjör ile aldırılarak 

bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

Tozumayı önlemek 

amaçlı arazöz ile 

sulama suyu ihtiyacı 

5 m3/gün - Su, toprak bünyesinde kalacağı için atıksu oluşması söz konusu değildir. 

Sondaj 

Aşaması 

Personel Kullanma 

Suyu İhtiyacı (25 kişi) 
5 m3/gün 5 m3/gün1 

Sızdırmaz fosseptik çukurda biriktirilecek ve fosseptik dolduğunda, Alaşehir 

Belediyesinden ücreti karşılığında temin edilecek vidanjör ile aldırılarak 

bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

Sondaj çamurundaki 

(su+süspansiyon) su 

ihtiyacı 

80 m3/sondaj -3 

Suyun büyük bir kısmı kuyu içerisinde formasyon yumuşatılması için 

kullanılacak olup, kalan kısmı ise sondaj kırıntıları (kesintiler) ile birlikte 

çamur havuzuna alınacaktır. Sondaj çamuru havuzundaki suyun büyük bir 

kısmı buharlaşma ile kaybolmakta olup, kalan kısmın su içeriği %65’ten az 

forma ulaştığında çamur keki formunda bertarafa gönderilmektedir. 

Kuyu test ~900 m3/kuyu - ~900 m3/kuyu 4 

Test çalışmasında akışkanın yüzeye çıkmasına kontrollü olarak müsaade 

edilir, kuyudaki stabilite sağlanana dek (kuyu temizliği) bu işlem yapıldıktan 

sonra kaynaktan numuneler alınarak test edilir. Test süresince açığa çıkacak 

su ve buhar karışımından oluşan jeotermal kaynak, borular vasıtasıyla kil 

dolgusu ve jeomembranı bulunan depolama alanına aktarılacaktır (Bkz. Ek-

7). Test suları çamur havuzlarında olduğu gibi sızdırmasız alanda 

biriktirilecektir. Test suyu depolama alanındaki suyun büyük bir bölümü 

buharlaşma yoluyla kaybolacaktır. Kalan kısım ise reenjeksiyon pompaları 

vasıtasıyla alındığı formasyona geri basılacaktır. 
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ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) PROJESİ KAPSAMINDA SU İHTİYACI MİKTARLARI, TEMİN YÖNTEMLERİ, ATIKSU MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ 

Çalışma 

Alanı 
Dönem Su İhtiyacı Miktar Temin Yöntemi 

Atıksu 

Miktarı 
Atıksu Bertaraf Yöntemi 

Santral 

Alanı 

Arazi Hazırlık ve 

İnşaat Aşaması 

Personel Kullanma 

Suyu İhtiyacı (100 

kişi) 

20 m3/gün Faaliyet alanına en 

yakın mesafede bulunan 

MASKİ Genel 

Müdürlüğüne ait tanker 

dolum merkezinden 

taşınarak 

karşılanacaktır. 

20 m3/gün1 

Sızdırmaz fosseptik çukurda biriktirilecek ve fosseptik dolduğunda, Alaşehir 

Belediyesinden ücreti karşılığında temin edilecek vidanjör ile aldırılarak 

bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

Tozumayı önlemek 

amaçlı arazöz ile 

sulama suyu ihtiyacı 

5 m3/gün - Su, toprak bünyesinde kalacağı için atıksu oluşması söz konusu değildir. 

İşletme 

Aşaması 

Personel Kullanma 

Suyu İhtiyacı (20 kişi) 
4 m3/gün 

Şebekeye bağlantı 

durumu MASKİ Genel 

Müdürlüğü ile 

görüşülecektir. 

Öncelikle teknik olarak 

uygun ise şebekeden 

bağlantı yapılarak 

karşılanacaktır. 

 

Uygun değil ise MASKİ 

Genel Müdürlüğüne ait 

en yakın tanker dolum 

istasyonundan 

tankerlerle taşınarak 

karşılanacaktır. 

4 m3/gün1 

Kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılarak evsel nitelikli atıksuların 

Belediye tarafından bertaraf edilmesi öncelikli olarak tercih edilmekte olup, 

teknik olarak şebekeye bağlantının uygun olmaması durumunda oluşacak 

evsel nitelikli atıksular sızdırmaz fosseptik çukurda biriktirilecek ve fosseptik 

dolduğunda, Alaşehir Belediyesinden ücreti karşılığında temin edilecek 

vidanjör ile aldırılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

Not 1: Bir kişinin kullanma suyu ihtiyacı günlük 200 l/kişi.gün alınmış ve tamamının atıksuya dönüştüğü varsayımıyla atıksu miktarları hesaplanmıştır. 

Not 2: Projenin tüm aşamalarında çalışacak personelin içme suyu ihtiyaçları piyasadan satın alınacak damacanalarla karşılanacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ambalajlı 

su tercih edilecektir. 

Not 3: Sondajda kullanılacak suyun büyük bir kısmı kuyu içerisinde kalmaktadır. Yüzeye sondaj kırıntıları (kesintiler) ile birlikte çıkan ve çamur havuzuna alınan su hacmi için 

ortalama bir değer verilememektedir. 

Not 4: Sondaj çalışmalarının tamamlanması ile birlikte geçilen kısa süreli test aşamasında 4-5 saat boyunca ortaya çıkacak muhtemel atıksu miktarı olup, değişkenlik 

gösterebilecektir. 

 

Projenin tüm aşamalarında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 
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1.ç.2. Atık Yönetimi 

 

Proje kapsamında oluşacak personelden kaynaklı ve proses kaynaklı atıklar aşağıdaki 

gibi gruplandırılabilir. 

 

Kaynak arama (sondaj) aşamasında oluşması muhtemel atıklar evsel nitelikli katı 

atıklar (belediye atıkları), ambalaj atıkları, hafriyat atıkları, sondaj çamurları, atık yağlar 

olup, bunun dışında tıbbi atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, bitkisel atık yağlar, atık pil 

ve akümülatörler de oluşması muhtemel atıklar arasındadır. 

 

Arazi hazırlık ve inşaat aşamasında hafriyat atıklarının, evsel nitelikli katı atıkların 

(belediye atıkları), ambalaj atıklarının, atık yağların, bitkisel atık yağların, atık pil ve 

akümülatörlerin, tıbbi atıkların ve ömrünü tamamlamış lastiklerin oluşması söz konusudur. 

 

İşletme aşamasında oluşması muhtemel atıklar ise evsel nitelikli katı atıklar  

(belediye atıkları), ambalaj atıkları, atık yağlar, bitkisel atık yağlar, atık pil ve 

akümülatörler ve tıbbi atıklar olarak sıralamak mümkündür. 

 

 Evsel Nitelikli Katı Atıklar (Belediye Atıkları) 

 

Planlanan projenin her aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı 

atıklar (belediye atıkları) atık oluşacaktır. Kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1,34 

kg/kişi-gün
7
 olup, buna göre; 

 

Sondaj lokasyonu arazi haz. aşamasında 10 kişi x 1,34 kg/kişi-gün  =   13,4 kg/gün 

Sondaj aşamasında 25 kişi x 1,34 kg/kişi-gün  =   33,5 kg/gün 

Arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 100 kişi x 1,34 kg/kişi-gün = 134,0 kg/gün 

İşletme aşamasında 20 kişi x 1,34 kg/kişi-gün =   26,8 kg/gün 

evsel nitelikli katı atık (belediye atıkları) oluşacaktır. 

 

Evsel nitelikli katı atıklar (belediye atıkları) aşağıda verilen konteynerlerde 

depolandıktan sonra Alaşehir Belediyesi Katı Atık Toplama Sistemine verilecek ve Manisa 

Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesislerine yönlendirilmesi sağlanacaktır.  

 

Proje kapsamında 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin 5. maddesinin (ö) bendinde belirtildiği üzere; 

 
“Atıkların toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, doğrudan dolgu 

yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.” 

 

hükmü konusunda çalışanlar uyarılacaktır. 

 

 Ambalaj Atıkları 

 

Projenin tüm aşamalarında çalışmalardan kaynaklı ambalaj atıklarının oluşması 

kaçınılmazdır. Kâğıt, karton, plastik, metal, cam vb. ambalaj atıklarının geri kazanımı 

mümkün olup, 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin 5. maddesinin (d) bendi gereğince 

ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak proje alanının çeşitli noktalarına yerleştirilecek 

                                                 
7 Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi, 2016 Yılı Belediye Atık İstatistikleri, www.tuik.gov.tr 
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konteynerlerde depolanması sağlanacaktır. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 

lisanslı geri kazanım firmalarına verilerek değerlendirilmesi sağlanacaktır. Katı atıkların 

ağırlık olarak %30’unun ambalaj atığı olarak varsayıldığında
8
 sondaj lokasyonu arazi 

hazırlık aşaması için 4 kg/gün (13,4 kg/gün * 0,3), sondaj aşamasında 10 kg/gün (33,5 

kg/gün * 0,3), santral alanı arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 40 kg/gün (134 kg/gün * 

0,3) ve santralin işletilmesi aşamasında ise 8 kg/gün (26,8 kg/gün * 0,3)ambalaj atığı 

oluşması beklenmektedir. 
 

 Bitkisel (Üst) Toprak ve Hafriyat Atıkları 
 

Sondaj lokasyonunda gerekli izinler alındıktan sonra alanda bitkisel toprak sıyrımı 

dolayısıyla bitkisel (üst) toprak ve çamur havuzunda (mud pit) yapılacak kazı çalışması 

nedeniyle hafriyat toprağı oluşacaktır. 
 

Bitkisel toprağın tarımsal faaliyetlere kazandırılması için ihtiyaç sahibi vatandaşlara 

ya da ilgili belediyeye verilerek geri kazanılması planlanmaktadır. 
 

Çamur havuzu (mud pit) kazısından kaynaklı oluşacak hafriyat toprağı ise tüm 

çalışmaların tamamlanması sonrasında dolgu ve arazi tesviye çalışmasında kullanılmak 

üzere alanda geçici depolanacaktır. 
 

Santral alanı arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında oluşacak bitkisel toprak ve 

hafriyat toprağının tekrar dolgu ve arazi tesviye çalışmalarında kullanılması planlanmakta 

olup, artan hafriyat atığının olması durumunda ilgili belediyeye ait hafriyat depolama 

alanına taşınacaktır. 
 

Proje kapsamında oluşması muhtemel bitkisel (üst) toprak ve hafriyat atıklarının 

miktarları Bölüm 1.ç.3’te verilmiştir. 
 

Projenin tüm aşamalarında oluşacak bitkisel toprağın ve hafriyat toprağının 

yönetiminde 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine 

uyulacaktır. 
 

 Sondaj Çamuru 
 

Projenin sondaj çalışmaları esnasında tabanın temizlenmesi, kesintilerin dışarı 

atılabilmesi, formasyondaki çatlakların kapatılarak göçmeye ve oluk oluşumunun 

engellenmesi, geçirimsiz bir pastanın oluşturulması, yüksek formasyon basınçlarının 

kontrol edilebilmesi, korozyona karşı koruma ve matkabın soğutulması gibi amaçlarla 

sondaj çamuru kullanılmaktadır. Sondaj çamurunun %95’i su, %5’i ise süspansiyon 

olmakla birlikte süspansiyon içeriğinde incelticiler ya da viskozite düşürücüler, su kaybı 

azaltıcılar, kaçak önleyiciler, ağırlaştırıcı maddeler, korozyon önleyiciler, flok 

oluşturucular, filtrat azaltıcılar ve bozulmayıcı önleyici kimyasal maddeler 

kullanılmaktadır. Sondaj boyunca çamur içeriği, çamur mühendisleri tarafından sondajdan 

elde edilen verilere göre belirlenmektedir. Dolayısıyla her kuyu için kullanılacak çamur 

kimyasallarının miktarları değişkenlik göstermekle birlikte 1 adet kuyu için ortalama 50-60 

ton çamur kullanımı söz konusudur. Bu miktarın yaklaşık 1 tonu yukarıda sıralanan 

süspansiyon içerikli olup, kalan kısmı ise inert malzeme olan bentonittir. 
 

                                                 
8 Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Atık Yönetimi Eylem Planı 2008-2012  
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Sondaj çamurları sadece sondaj lokasyonlarında kaynak arama esnasında oluşacaktır. 

Sondaj çamuru özel çamur tanklarında oluşturulmakta olup, yüzeye çıkan kesintiler ile 

birlikte çamur+kesintiler elekten geçirilir ve kullanılabilecek nitelikteki kısmı tekrar çamur 

tankına yönlendirilirken kesintiler ve bir miktar sondaj çamuru katkı malzemeleri içeren 

çamur, çamur havuzuna (mud pit) yönlendirilmektedir. 

 

Çamur havuzu (mud pit) boyutları inilecek derinliğe, formasyona ve kullanılacak 

çamur miktarına göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak 25 m x 40 m olarak 

boyutlandırılmaktadır. Atık sondaj çamuru miktarı her kuyu lokasyonunda farklılık 

gösterir. 

 

Çamur havuzunda (mud pit) biriktirilecek atık sondaj çamurunun su ihtiva etmesi 

nedeniyle öncelikle kurutmaya (buharlaşmaya) bırakılacak olup, kalan çamur kekinden 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş laboratuvarlarca numune alınacaktır. 

Alınan numuneler 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık 

Yönetimi Yönetmeliği”nin Ek-3/B sinde yer alan tehlikelilik analizine göre durumu 

belirlenecektir. Atık sondaj çamuru, tehlikelilik analizi sonrasında lisanslı geri 

kazanım/bertaraf firmaları ile anlaşma yapılarak değerlendirilecektir. 

 

 
 

Şekil 1.ç.2.1. Çamur Keki Kalıbını Alan Atık Sondaj Çamurundan Temsili Görünüm 

 

 Atık Yağlar 
 

Projenin her aşamasında kullanılacak makine ve ekipmanların bakımları sırasında 

atık yağların oluşması muhtemeldir. Oluşması muhtemel atık yağlar 30.07.2008 tarih ve 

26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü 

Yönetmeliği”nin 18. maddesi gereğince geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilmiş 

tank/konteyner içerisinde ve kapalı alanda geçici olarak depolanacak olup, 9. maddede 

belirtilen atık yağ üreticisi yükümlülükleri yerine getirilecektir. 

 

Oluşan atık yağlar biriktirilmesi akabinde analizi yapılarak kategorisi belirlenecek ve 

buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış “Atık Yağ Geri 

Kazanım/Bertaraf” tesislerine yönlendirilecektir. 
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 Bitkisel Atık Yağlar 
 

Kaynak arama (sondaj) aşamasında genellikle taşeron firmadan hizmet alınmakta 

olup, yemek ihtiyacı da dışarıdan hazır olarak alana getirilerek karşılanmaktadır. Fakat 

santralin arazi hazırlık-inşaat aşaması ile işletme aşamalarında yemek ihtiyacının alan 

içerisinde hazırlanarak karşılanması durumunda bitkisel atık yağların oluşması söz konusu 

olacaktır. 
 

Tesis alanı içerisinde bulunacak yemekhanede oluşacak kullanılmış kızartmalık 

yağlar, diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta toplanacaktır. 

Kullanılmış kızartmalık yağlar, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, 

denize ve benzeri alıcı ortamlara dökülmeyecektir. Bu bağlamda bitkisel atık yağların 

bertarafı için 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri yerine getirilecektir. 
 

 Ömrünü Tamamlamış Lastikler 
 

Projenin tüm aşamalarında araç bakımlarının yetkili servislerde yaptırılması 

planlanmaktadır. Bunun dışında araç bakımlarının proje alanı içerisinde yaptırılmasının 

zorunlu hale geldiği durumlarda ömrünü tamamlamış lastiklerin oluşması söz konusu 

olacaktır. Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastikler, 

atıklardan ayrı olarak toplanması ve lisanslı firmalara satışı gerçekleştirilecektir. Bu 

kapsamda, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’’nin öngördüğü şartlar 

yerine getirilecektir.  
 

 Atık Pil ve Akümülatörler 
 

Proje kapsamında kullanılacak pil/akü ile çalışan araç-gereçlerden kaynaklı olarak 

atık piller ve akümülatörlerin oluşması söz konusu olabilecektir. Kullanım ömrünü 

tamamlamış pil ve akülerin, insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan 

veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için 31.08.2004 tarih ve 25569 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin 

Kontrolü Yönetmeliği”nin 13. maddesinde belirtildiği üzere evsel atıklardan ayrı 

toplanarak biriktirilecek ve lisanslı toplama noktalarına ve geçici depolama yerlerine teslim 

edilerek bertaraf edilecektir. 
 

 Tıbbi Atıklar 
 

Projenin tüm aşamalarında çalışacak kişilerin sağlık sorunlarına müdahale etmek 

amacıyla yataksız, ayakta tedavi amaçlı mevcut revir ünitesi kullanılacaktır. Revir 

ünitesinde oluşacak atıkların miktarı belirlenememekle birlikte çok az miktarda olması 

tahmin edilmektedir. 
 

Revir ünitesinde oluşması muhtemel tüm tıbbi atıklar; yırtılmaya, delinmeye, 

patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden 

sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, 

en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki 

yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan 

kırmızı renkli plastik torbalara konulacaktır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurularak 

ağızları sıkıca bağlanacak ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere 

sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanacaktır. 
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Kesici ve delici özelliği olan atıklar ise diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, 

yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve 

karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 

“DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere 

sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanacaktır. Bu biriktirme 

kapları, en fazla ¾ oranında doldurulacak ve ağızları kapatılarak kırmızı plastik torbalara 

konulacaktır. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmayacak, 

açılmayacak, boşaltılmayacak ve geri kazanılmayacaktır.  
 

Oluşan tıbbi atıklar, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 10. Maddesi uyarınca diğer 

atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılarak 

bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Tıbbi atıkların kaynağında ayrılması ve biriktirilmesi ile 

ilgili yönetmelik şartları yerine getirilecektir. 
 

Projenin tüm aşamalarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında 

çıkarılmış/çıkarılacak yönetmelik/genelge/tebliğlere uyulacaktır. 
 

1.ç.3. Hava Kalitesi Değerlendirmesi 
 

 Sondaj Lokasyonları Arazi Hazırlık Aşaması ve Santralin Arazi Hazırlık-İnşaat 

Aşaması 
 

Sondaj çalışmasında prosesten kaynaklı süreklilik gösteren bir emisyon oluşmaması 

nedeniyle arazi hazırlık çalışmaları esnasında bitkisel toprak sıyrımı ve çamur havuzunda 

(mud pit) yapılacak kazı çalışmalarından kaynaklı toz emisyonu oluşması söz konusu 

olacaktır. 
 

Sondaj lokasyonunda öncelikle üst toprağın sıyrılması, akabinde ise çamur 

havuzunda derin kazının yapılması sağlanacaktır. Kuyu lokasyonlarında yüzeyden yaklaşık 

30 cm kalınlığında bitkisel toprak ve çamur havuzunda ise ilave 2,25 metrelik alt örtü 

toprağı sıyrımı olacaktır. 

 
Arazi Düzenleme Çalışmasında Oluşacak Bitkisel Toprak Miktarı; 

 

VBitkisel = 10.000 m
2
 x 0,30 m 

 = 3.000 m
3
 = 4.800 ton 

 

Çamur Havuzundan (Mud Pit) Kaynaklı Oluşacak Alt Örtü Toprağı; 

 

VMud Pit = (25 m x 40 m x 2,25 m) = 2.250 m
3
 = 3.600 ton 

 
 

Santral alanının yaklaşık %23’ünde (35.000 m
2
) bitkisel toprak sıyrımı ve ünitelerin 

oturtulacağı 17.450 m
2
 alanda derin kazı (2 metre) çalışması yapılması planlanmaktadır. 

 

Oluşabilecek toz emisyonlarının hesaplanmasında kullanılan emisyon faktörleri, 

03.07.2009 tarihli 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi 

Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)” Ek-12, Tablo 12.6’da 

verilen “Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri” 

kullanılarak hesaplanmış (Hesaplamalarda bütün çalışmaların kontrollü olarak yapılacağı 

varsayılarak kontrollü emisyon faktörleri kullanılmıştır.) ve SKHKKY çerçevesinde 

değerlendirilmiştir (Tablo 1.ç.3.1.). 
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Tablo 1.ç.3.1. Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri 

 

İŞLEM 
EMİSYON FAKTÖRÜ kg/ton 

Kontrolsüz Kontrollü 

Sökme 0,025  0,0125 

Yükleme 0,010 0,005 

Boşaltma 0,010 0,005 

Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi) 0,7 kg/km.araç 0,35 kg/km.araç 

Depolama 5,8 kg toz/ha.gün 2,9 kg toz/ha.gün 

Kaynak: SKHKKY Tablo 12.6 (Değişik Tablo: R.G. 20.12.2014 - 29211) 

 

Sondaj lokasyonlarında yapılacak kazı çalışmalarının, günde 10 saat çalışma ile 45 

günde tamamlanması planlanmaktadır. Yapılan toz hesaplamalarında bütün çalışmaların 

aynı anda kontrollü olarak yapıldığı varsayılmıştır. Hafriyat çalışmaları esnasında malzeme 

yoğunluğu 1,6 ton/m
3 

alınmıştır. 
 
Tablo 1.ç.3.2. Sondaj Lokasyonlarında Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplaması 

 

EMİSYON KAYNAĞI İŞLEM KONTROLLÜ 
ÇALIŞMA 

SAATİ 

EMİSYON 

(kg/saat) 

TOPLAM 

EMİSYON 

(kg/saat) 

Bitkisel Toprak (4.800 ton) 

Sökme 0,0125 kg/ton 450 saat 0,13 

0,19 Boşaltma 0,005 kg/ton 450 saat 0,05 

Depolama 2,9 kg toz/ha.gün 0,1 ha 0,01 

Hafriyat Toprağı (3.600 ton) 

Sökme 0,0125 kg/ton 450 saat 0,10 

0,15 Boşaltma 0,005 kg/ton 450 saat 0,04 

Depolama 2,9 kg toz/ha.gün 0,1 ha 0,01 

Toplam 0,34 

 

Santral alanında yapılacak kazı çalışmalarının, günde 10 saat ve ayda 25 gün çalışma 

ile 12 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Yapılan toz hesaplamalarında bütün 

çalışmaların aynı anda kontrollü olarak yapıldığı varsayılmıştır. Hafriyat çalışmaları 

esnasında malzeme yoğunluğu 1,6 ton/m
3 

alınmıştır. 
 
Tablo 1.ç.3.3. Santral Alanında Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplaması 

 

EMİSYON KAYNAĞI İŞLEM KONTROLLÜ 
ÇALIŞMA 

SAATİ 

EMİSYON 

(kg/saat) 

TOPLAM 

EMİSYON 

(kg/saat) 

Bitkisel Toprak (16.800 ton) 

Sökme 0,0125 kg/ton 3.000 saat 0,070 

0,110 Boşaltma 0,005 kg/ton 3.000 saat 0,028 

Depolama 2,9 kg toz/ha.gün 1 ha 0,012 

Hafriyat Toprağı (55.840 ton) 

Sökme 0,0125 kg/ton 3.000 saat 0,233 

0,338 Boşaltma 0,005 kg/ton 3.000 saat 0,093 

Depolama 2,9 kg toz/ha.gün 1 ha 0,012 

Toplam 0,448 

 

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)” Ek-2’de, “hava 

kirlenmelerini temsil eden değerler, ölçümlerle elde edilen hava kalitesi değerleri, hesapla 

elde edilen hava kirlenmesine katkı değerleri ve bu değerlerle teşkil edilen toplam kirlenme 

değerlerinin tespit edilmesine, eğer baca dışındaki yerlerden yayılan emisyonlar 1,0 

kg/saat’ten küçükse gerek olmadığı” belirtilmektedir. 
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Proje kapsamında sondaj lokasyonlarında yapılacak arazi hazırlık çalışmasında 

toplam toz emisyonu için hesaplanan değer kontrollü durum için toplam 0,34 kg/saat, 

santral alanında yapılacak çalışmalar esnasında hesaplanan toz emisyonu kütlesel debisi ise 

0,448 kg/saat olduğu için hava kalitesi katkı değerlerinin tespit edilmesine gerek 

görülmemiştir. 

 

Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamalarında yapılacak kazı çalışmalarında oluşacak 

toz emisyonunun minimuma indirgenmesi ve çevredeki tarım arazilerinin faaliyetten 

olumsuz etkilenmemesi için arazözle stabilize yolların/kazı alanının sulanması 

sağlanacaktır. Arazide oluşabilecek tozlanmayı minimuma indirgemek için emisyon 

kaynağında, savurma yapmadan doldurma ve boşaltma işlemlerinin yapılması, yolların 

ıslah edilmesi, malzeme taşınması sırasında araçların üzerinin branda ile kapatılması ve 

malzemenin üst kısmının % 10 nemde tutulması gibi önlemler alınacaktır. 

 

Arazi hazırlık çalışmalarında kullanılacak araçların ortaya çıkaracakları emisyonlar 

oldukça düşük miktarlarda olacak olup, ekipmanlardan kaynaklı emisyonlar mevcut hava 

kalitesine olumsuz bir etki yaratmayacaktır. İnşaat aşamasında çalışacak araçlardan 

kaynaklanacak emisyonların minimuma indirgenmesi için, tüm araç ve ekipmanların rutin 

kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek 

çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. 

 
Yapılacak hafriyat çalışmaları sırasında parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli madde 

kullanılmayacak ve çalışmalar sırasında 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği" hükümlerine uyularak hareket edilecektir. 

 
 Sondaj Lokasyonları İşletme Aşaması ve Santralin İşletilmesi Aşaması 

 
Sondaj lokasyonlarında arama çalışmasının tamamlanması ile birlikte kuyubaşı 

ekipmanları alanda kalacak olup, herhangi bir emisyon oluşması söz konusu olmayacaktır. 
 
Santralin işletilmesi sırasında ise santrale akışkan sağlayan üretim kuyu 

lokasyonlarında rezervuardan çekilen jeotermal kaynak, sıcak su (brine) ve buhardan 
(steam) oluşmaktadır. Buhar içerisinde de %98-99’u Karbondioksit (CO2) olmak üzere 
Metan (CH4), Hidrojen Sülfür (H2S), Hidrojen (H2), Azot (N2), Oksijen (O2), Argon (Ar), 
Etan (C2H6), Propan (C3H8) vb. yoğuşmayan gazlar (NCG - non-condensable gases) 
bulunmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak üretim ve reenjeksiyon kuyu 
lokasyonlarında hava ile herhangi bir etkileşim söz konusu olmayacaktır. Santral alanına 
transfer edilecek jeotermal akışkan heat-exchanger ünitesinde ısısını ikincil akışkana       
(n-bütan) aktardıktan sonra yoğuşmayan gazların soğutma kulesi üzerinde yer alacak NCG 
egzoz bacasından atmosfere atılması sağlanacaktır. Jeotermal enerji santrallerinde hava 
kalitesi açısından değerlendirilmesi gereken parametreler başta yoğuşmayan gaz 
yüzdesinin çoğunluğunu (%98-99) oluşturan karbondioksit (CO2) gazı ile hidrojen sülfür 
(H2S) gazlarıdır. Diğer gazlar NCG içerisinde eser miktarda bulunmaktadır. 

 

Projenin işletme aşamasında sadece NCG egzoz bacasından kaynaklı emisyon 

oluşması beklenmektedir. 19,9 MWe güçte olacak Özmen 4 JES (19,9 MWe) projesinde 

yaklaşık 1.050 ton/saat jeotermal akışkan kullanımı planlanmakta olup, bu miktarın 

içerisindeki yoğuşmayan gaz miktarı yaklaşık 15,75 ton/saat’tir.
(9)

 Söz konusu emisyonun 

                                                 
9
 Kaynak: Jeotermal kaynak içerisindeki çözünmeyen gaz oranı (NCG) her kuyu için farklılık göstermekle 

birlikte ortalama %1,5 olarak kabul edilmiştir. 
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“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” sınır değerleri ile kıyaslanması 

için kütlesel debi değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. CNR-Institue of Geosciences 

and Earth tarafından yapılan analizlere göre jeotermal akışkan içerisindeki gazların mol 

yüzdeleri hesaplanmış ve ortalama mol yüzdeleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 

 
Tablo 1.ç.3.4. 1 Mol NCG İçerisindeki Gazların Mol Yüzdesi 

 

 CO2 N2 CH4 NH3 H2S H2 

Mol 

Yüzdesi 
0.990 0.0052 0.0043 0.000431 0.000044 0.000025 

 

Buna göre soğutma kulesinden yayılması beklenen gaz emisyonları aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır. 

 

1 Mol gazın ağırlığı; 

 

0,990x44 g/mol (CO2) + 0,0052x28 g/mol (N2) + 0,0043 x 16 g/mol (CH4) + 

0,000431x17 g/mol (NH3) + 0,000044x34 g/mol (H2S) + 0,000025x2 g/mol (H2) = ~43,85 

g/mol 

 

Dolayısıyla her bir gaz için emisyon miktarları; 

 

CO2 = 15.750 kg/sa x 0,990  x 44 g/mol / 43,85 g/mol  = 15.646 kg/sa 

N2 = 15.750 kg/sa x 0,0052  x 28 g/mol / 43,85 g/mol  = 52 kg/sa 

CH4 = 15.750 kg/sa x 0,0043  x 16 g/mol / 43,85 g/mol  = 25 kg/sa 

NH3 = 15.750 kg/sa x 0,000431  x 17 g/mol / 43,85 g/mol  = 2,6 kg/sa 

H2S = 15.750 kg/sa x 0,000044  x 34 g/mol / 43,85 g/mol = 0,5 kg/sa 

H2 = 15.750 kg/sa x 0,000025  x   2 g/mol / 43,85 g/mol = 0,02 kg/sa 

 

olarak hesaplanmıştır. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu envanter sonuçlarına göre, 2013 yılında Türkiye’nin 

toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 459,1 milyon ton (Mt)
10

 olarak 

hesaplanmıştır. “Özmen 4 JES (19,9 MWe)” projesi ile 19,9 MWe gücündeki tesisten 

kaynaklı olarak 142.469 ton CO2/yıl (137.058 ton CO2/yıl+ (25 CO2/CH4
(11)

 x 216 ton 

CH4/yıl)) oluşması beklenmektedir. Yani tesisten kaynaklı olarak oluşması muhtemel olan 

0,14 Mt CO2/yıl ülkemiz sera gazı salınımını %0,03 artırması öngörülmektedir. 

 

Jeotermal enerji santrallerinden kaynaklı olarak ortama salınan gazın yaklaşık olarak 

%99’unun karbondioksit gazı olmasına rağmen yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer 

alan jeotermal enerjinin fosil yakıtlara göre çok daha düşük seviyelerde sera gazı emisyonu 

yarattığı söylenebilir. Karbondioksit kontrolsüz emisyon faktörleri Tablo 1.ç.3.5’te 

verilmiştir. 

 

 

 

 

                                                 
10

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18744 
11

http://climatechangeconnection.org/emissions/co2-equivalents/ 
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Tablo 1.ç.3.5. Karbondioksit Kontrolsüz Emisyon Faktörleri 

 

Yakıt 
Faktör 

(Milyon Btu başına kg CO2)** 
Not 

Bitümlü Kömür 93,30  

Distilat Yakıt Yağı 73,16  

Jeotermal 7,71  

Jet Yakıt 70,90  

Gazyağı 72,30  

Linyit kömürü 97,70  

Belediye Katı Atık 41,69  

Doğal Gaz Doğalgazı 53,07  

Petrol Koku 102,10  

Propan Gazı 63,07  

Rafinli Kömür  93,30 Bitümlü Kömüre benzer emisyonlar varsayılır. 

Artık Yakıt Rafı 78,79  

Kömürden Elde Edilen 

Sentez Gazı 
* 

Faktör, sentez gazı üretmek için kullanılan yakıt 

kaynağına dayanıyor 

Petrol Kolonundan Elde 

Edilen Sentez Gazı 
* 

Faktör, sentez gazı üretmek için kullanılan yakıt 

kaynağına dayanıyor 

Subbitüminyum Kömür 97,20  

Lastikten Üretilen Yakıt 85,97  

Atık Kömür  93,30 Bitümlü Kömüre benzer emisyonlar varsayılır. 

Atık Yağ 95,25  

* Kömürden elde edilen sentez gazı ve petrol kokundan türetilmiş sentez gazı faktörleri sentez gazı üretmek için 

kullanılan yakıt kaynağına dayanır. 

** CO2 faktörleri, yanma sistemi türüne veya kazan ateşleme konfigürasyonuna göre değişmez. 

Kaynak: http://www.eia.gov/environment/emissions/co2_vol_mass.cfm 

 

Jeotermal enerji santrallerinde açığa çıkan CO2, kömür ya da sıvı yakıtlı termik 

santrallerden kaynaklanan CO2 salımının yaklaşık %5’i kadardır. Mevcut durumda 

jeotermal enerji santralleri 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 

herhangi bir izleme programına dâhil değildir. 

 

Ayrıca “Özmen JES 4 (19,9 MWe)” projesi kaynaklı kirletici emisyonlardan hidrojen 

sülfür kütlesel debi değerleri ile 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 

Ek-2, Tablo-2.1’de verilen debi değerleri Tablo 1.ç.3.6’ da verilmiştir. SKHKKY Madde 

6.g’de “yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Tablo-2.1’deki kütlesel 

debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından; tesislerin etki alanında, işletmenin 

kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli kullanılarak hava 

kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması gerektiği” belirtilmektedir. Özmen JES 4 (19,9 

MWe) projesi kapsamında bacadan yayılması muhtemel hidrojen sülfür emisyonunun 

kütlesel debisi 0,5 kg/saat olarak hesaplanmış olup, modelleme için sınır değer olan 4 

kg/saat’in altında kalınması nedeniyle modelleme çalışmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 
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Tablo 1.ç.3.6. Proje Kapsamında Beklenen Kütlesel Debi Değerleri ve SKHKKY Sınır Değerleri 
 

Emisyonlar 

Bacadan normal işletme şartlarında ve 

haftalık iş günlerindeki işletme saatleri 

için kütlesel debiler (kg/saat) 

Projeden Kaynaklı Muhtemel 

Kütlesel Debi Değerleri 

(kg/saat) 

Toz  10 - 

Kurşun  0,5 - 

Kadmiyum  0,01 - 

Talyum  0,01 - 

Klor  20 - 

Hidrojen klorür ve Gaz Halde 

İnorganik Klorür Bileşikleri  
20 - 

Hidrojen florür ve Gaz 

Halde İnorganik Florür Bileşikleri  
2 - 

Hidrojen Sülfür  4 0,5 

Karbon Monoksit  500 - 

Kükürt Dioksit  60 - 

Azot Dioksit [NOx (NO2 cinsinden)]  40 - 

Toplam Organik Bileşikler  30 - 

 

Santralin işletmeye geçmesine müteakip, emisyonlarla ilgili olarak 03.07.2009 tarih 

ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nin belirlediği sınır değerlere uyulacak ve yönetmelik 

hükümlerine uygun işlemler tesis edilecektir. 
 
1.ç.4. Gürültü ve Titreşim Yönetimi 
 
“Özmen 4 JES (19,9 MWe)” projesi kapsamında sondaj lokasyonlarında arazi 

hazırlık ve sondaj aşamalarında, santral alanında ise arazi hazırlık-inşaat ile işletme 

aşamalarında çalışacak makine ve ekipmanlardan kaynaklı gürültü oluşumu söz konusu 

olacaktır. 

 

Proje kapsamında arazi hazırlık ve sondaj aşamasında faaliyet gösterecek makine, 

araç ve ekipmanlar ve miktarları Tablo 1.ç.4.1'de, santral alanında faaliyet gösterecek 

makine, araç ve ekipmanlar ve miktarları Tablo 1.ç.4.2'de verilmiştir. 

 
Tablo 1.ç.4.1. Sondaj Lokasyonlarında Arazi Hazırlık ve Sondaj Aşamalarında Kullanılacak Makine ve 

Ekipmanlar 

 

Sondaj Lokasyonu Arazi Hazırlık Çalışmalarında Kullanılacak Makine ve Ekipmanların Tahmini Listesi 

MAKİNE VE EKİPMAN ADI MİKTARI (ADET) 

Kamyon 2 

Ekskavatör 1 

Sondaj Aşamasında Kullanılacak Makine ve Ekipmanların Tahmini Listesi 

MAKİNE VE EKİPMAN ADI MİKTARI (ADET) 

Sondaj Kulesi 1 

Jeneratör 2 
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Tablo 1.ç.4.2. Santral Alanı Arazi Hazırlık ve İnşaat ile İşletme Aşamasında Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar 

 

Santralin Arazi Hazırlık ve İnşaat Çalışmalarında Kullanılacak Makine ve Ekipmanların Tahmini Listesi 

MAKİNE VE EKİPMAN ADI MİKTARI (ADET) 

Kamyon 10 

Ekskavatör 2  

Yükleyici 4  

Silindir 2  

Dozer 1  

Kompresör 2  

Greyder 2  

Forklift 2  

Mobil Vinç 2  

Jeneratör 2  

Beton Mikseri 2 

Beton Pompası 2  

Arazöz 3  

Santralin İşletilmesi Aşamasında Kullanılacak Makine ve Ekipmanların Tahmini Listesi 

MAKİNE VE EKİPMAN ADI MİKTARI (ADET) 

Türbin 2 

Jeneratör 2 

 

Tablo 1.ç.4.1 ve Tablo 1.ç.4.2’de listesi verilen makine ve ekipmanlar belirli bir sıra 

ile çalışacak olup, aynı anda aynı yerde olma olasılıkları çok düşüktür. Ancak yapılan 

gürültü hesaplamalarında en olumsuz senaryo baz alınarak hesap yapıldığından hepsinin 

aynı anda aynı yerde çalıştıkları varsayılmıştır. 

 

Birinci senaryoda sondaj lokasyonlarının tamamında arazi hazırlık çalışmalarının eş 

zamanlı olarak başladığı varsayılarak oluşan gürültü emisyonu modellenmiş ve tüm 

kaynakların aynı anda çalıştığı kabul edilmiştir. 

 

İkinci senaryoda tüm sondaj çalışmalarının eş zamanlı olarak başladığı varsayımıyla 

oluşacak gürültü emisyonu modellenmiştir. 

 

Üçüncü senaryoda santral alanında yapılacak arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarından 

kaynaklı oluşacak gürültü emisyonu modellenmiştir. 

 

Dördüncü senaryoda ise santralin işletilmesi aşamasında oluşacak gürültü emisyonu 

modellenmiştir. 

 

Planlanan projenin tüm aşamalarında meydana gelecek olan gürültü düzeyinin tespit 

edilmesi amacıyla SoundPLAN 7.3 programından yararlanılmıştır. Yapılan hesaplamalarda 

gürültü kaynağı olarak seçilen araç ve ekipmanların gürültü düzeyleri hakkında bilgi ise 

programın kitaplığında bulunan veri tabanından sağlanmıştır. 

 

Çalışacak olan kamyon, ekskavatör, yükleyici, jeneratör ve sondaj kulesi vb. araçlara 

ait SoundPLAN 7.3 programı veri tabanından alınan gürültü düzeylerine ilişkin bilgiler 

aşağıda sunulmuştur. Ayrıca kaynaklara ait ses gücü düzeyleri ve belirli oktav banttaki 

spektrumları aşağıda verilmiştir. 
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Kamyon (115,0 dBA/birim): 
 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen kamyonun oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 

115,0 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.1’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1.ç.4.1. Kamyona Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 

 

Ekskavatör (105,0 dBA/birim): 
 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen ekskavatörün oluşturacağı toplam gürültü 

düzeyi 105,0 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.2’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1.ç.4.2. Ekskavatöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 

 

Yükleyici (107,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen yükleyicinin oluşturacağı toplam gürültü 

düzeyi 107,0 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.3’te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.ç.4.3. Yükleyiciye Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 
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Silindir (112,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen silindir aracının oluşturacağı toplam gürültü 

düzeyi 112 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.4’ te verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 1.ç.4.4. Silindire Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 

 

Dozer (114,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen dozerin oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 

114 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.5’ te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.ç.4.5. Dozere Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 

 

Kompresör (104,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen kompresörün oluşturacağı toplam gürültü 

düzeyi 104 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.6’ da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.ç.4.6. Kompresöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 
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Greyder (106,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen greyderin oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 

106 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.7’ de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.ç.4.7. Greydere Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 

 

Forklift (100,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen forkliftin oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 

114 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.8’ de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.ç.4.8. Forklifte Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 

 

Mobil Vinç (105,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen mobil vincin oluşturacağı toplam gürültü 

düzeyi 105 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.9’ da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.ç.4.9. Mobil Vince Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 
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Arazöz (79,1 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen arazözün oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 

79,1 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.10’ da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.ç.4.10. Arazöze Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 

 

Beton Pompası (109,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen beton pompasının oluşturacağı toplam gürültü 

düzeyi 109 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.11’ de verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 1.ç.4.11. Beton Pompasına Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 

 

Beton Mikseri (108,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen beton mikserinin oluşturacağı toplam gürültü 

düzeyi 108 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.12’ de verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 1.ç.4.12. Beton Mikserine Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 
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Sondaj Platformu(118,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen sondaj platformunun oluşturacağı toplam 

gürültü düzeyi 118 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.13’ te 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.ç.4.13. Sondaj Platformuna Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 

 

Jeneratör (102,0 dBA/birim): 

 

SoundPLAN 7.3 programında seçilen jeneratörün oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 

102,0 dBA olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.ç.4.14’te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.ç.4.14. Jeneratöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 

 

Programda ilk olarak, gürültü dağılımını direkt olarak etkileyen doğal zeminin 

yükseklik modeli ortaya çıkartılmıştır. Doğal zeminin programa yansıtılması esnasında 

Google Earth uydu görüntüsü üzerinden çalışma yapılmıştır. 

 

Yükseltilerin sayısallaştırılmasından sonra programın sayısallaştırılan yükseltiyi 

algılaması amacıyla SZM (sayısal zemin modellemesi) oluşturulmuştur. SZM 

oluşturulması işleminden sonra ise çalışacak araçlar tanımlanmış ve lokasyonların içerisine 

yerleştirilmiştir. Yapılan hesaplamalarda tüm araçların aynı anda ve aynı noktada 

çalışmaları varsayımı ile veriler girilmiştir. 

 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda gürültü düzeyinin hesaplanacağı hesaplama alanı 

tanımlanmış ve bu alan içerisinde çalışacak olan araçlardan kaynaklı gürültü düzeyleri 

hesaplanmıştır. Her senaryo için ayrı ayrı yapılan hesaplamalara ait sonuç sayfaları, 

gürültü kaynağı olarak tanımlanan araçlara ait tanımlanma bilgileri, en yakın alıcıdaki 

gürültü düzeyleri ve dağılım haritaları Ek-1.c’de sunulmuştur. 
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04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

ÇGDYY Ek-VII Tablo-5’te belirtilen şantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerleri 

Tablo 1.ç.4.3’te verilmiştir. 

 
Tablo 1.ç.4.3. Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

 

Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)  Lgündüz (dBA) 

Bina  70 

Yol  75 

Diğer kaynaklar  70 

 

Yapılan hesaplamalar sonucunda gürültü haritası üzerinde de anlaşılacağı üzere, 

projenin arazi hazırlık çalışmaları esnasında çalışacak araçlardan kaynaklı gürültü düzeyi 

özellikle araçların çalıştığı bölgede yüksek değerlere çıkmaktadır. Ancak zemin ve 

mesafenin etkisiyle azalan gürültü düzeyi en yakın yapıda sınır değerin (70 dBA) çok 

altına düşmektedir. Arazi hazırlık çalışmaları esnasında en yakın yerleşim yerlerinin 

oluşması muhtemel gürültü seviyelerinden olumsuz etkilenmeleri beklenmemektedir. 

 

04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

ÇGDYY Ek-VII Tablo-4’te endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri Tablo 

1.ç.4.4’te verilmiştir. 

 
Tablo 1.ç.4.4. Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

 

Alanlar 
Lgündüz 

(dBA) 

Lakşam 

(dBA) 

Lgece 

(dBA) 

Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile 

yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar  
60 55 50 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu 

alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar 
65 60 55 

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu 

alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar 
68 63 58 

Endüstriyel alanlar 70 65 60 

 
Tablo 1.ç.4.5. En Yakın Alıcıdaki (Tepeköy Mah.) Modelleme Sonuçları ve Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

 

AŞAMA 
LimD 

dB(A) 

LimE 

dB(A) 

LimN 

dB(A) 

Ld 

dB(A) 

Le 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

SONDAJ_ARAZI_HAZIRLIK 70  - -  52,8  -  - 

SONDAJ_ASAMASI 65 60 55 52,7 52,7 52,7 

SANTRAL_ARAZI_HAZIRLIK_INSAAT 70  - -  46,9 -   - 

SANTRAL_ISLETME 65 60 55 18 18 18 

 

Tablo 1.ç.4.5’te verilen en yakın alıcıdaki (Tepeköy Mahallesi) modelleme sonuçları 

ve gürültü limit değerleri incelendiğinde özellikle sondaj aşamasında en yakın alıcı 

ortamdaki gürültü seviyeleri ile karşılaştırıldığında gürültü seviyelerinin yönetmelikte 

belirtilen sınır değerlere yaklaştığı görülmektedir. Modellemede alıcı ile kaynaklar 

arasında topoğrafya dışında herhangi bir gürültü engeli olmadığı, kaynağın doğrudan 

alıcıya aktarıldığı varsayılmıştır. Yapılan modelleme sonucunda özellikle gece zaman 

diliminde çalışması gerekliliği ortaya çıkması durumunda çevresel gürültü açısından 

dikkatli davranılması gerekmektedir. Sondaj çalışmaları esnasında en yakın yerleşim 

yerlerinin oluşması muhtemel gürültü seviyelerinin arka plan gürültüsü içerisinde 

yutulması ile gündüz ve akşam zaman diliminde olumsuz etki beklenmemektedir. 
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Proje dâhilinde yapılacak arazi hazırlık çalışmalarının süresi 1 ay olarak 

öngörülmekte olup, sondaj çalışmalarında ise en fazla 3 aylık çalışma öngörülmektedir. 

Çalışmaların daha çok gündüz saat dilimi içerisinde gerçekleştirilmesine özen 

gösterilecektir. 

 
Gürültü seviyesinin minimum düzeyde tutulabilmesi için 04.06.2010 tarih ve 27601 

sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

 
d) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski. 

 

Proje kapsamında, alanda yer alacak makine ve ekipmanlardan kaynaklı kaza riskinin 

oluşması söz konusu olabilmektedir. Bu noktada “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 

kapsamında, faaliyet sahibi aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine 

getirmekle yükümlü olacaktır. 

 

Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar 

görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde 

etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak veya acil 

durumda yönetimin hızlı ve doğru karar alması için acil durum planı oluşturulacaktır. 

 

ACİL EYLEM PLANI 

 

AEP’nın (Acil Eylem Planı) amacı, işyerinde oluşabilecek her türlü acil durumlarda 

(İş kazası, çarpışma, yangın, parlama-patlama, sabotaj, çevresel kaza, olağanüstü durum) 

personel, malzeme, araç, gereç ve ekipmanın daha fazla zarar görmemesini, ilk yardımın 

zamanında yapılmasını, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz 

yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak veya 

acil durumda yönetimin hızlı ve doğru karar almasını, kurtarma işlemlerinin aksatılmadan 

yürütülmesini sağlamaktır. 

 

TANIMLAR: 

 

Acil Durum: Ani olarak ortaya çıkan işletmenin bütününde veya bir kısmında can ve 

mal güvenliğini tehdit eden, acil olarak önlem alınmasını gerektiren durumlardır. Acil 

durum; iş kazası, çarpışma, yangın, parlama-patlama, sabotaj, çevresel kaza (kimyasal 

sızıntı veya dökülme), olağanüstü durum (deprem, sel, fırtına, yıldırım gibi doğal afetler ile 

savaş hali) gibi durumların ortaya çıkmasıdır. 

 

İş Kazası: İşyerinde çalışanların sağlığını etkileyen, makine, bina ve çevreye zarar 

verebilen önceden planlanmayan ve istenmeyen olaylardır. İş kazası insan hatalarından, 

araç, gereç ve makinelerden kaynaklanabileceği gibi yangın, deprem, sel gibi acil 

durumlara bağlı olarak da gerçekleşebilir. 

 

Çarpışma: İşletme faaliyeti ile ilgili olarak kullanılan hareketli araç veya 

makinelerin birbirleriyle teması, kontrol dışına çıkarak devrilmesi sonucu oluşan insan 

kayıplarına veya yaralanmalara, maddi hasara, yangın, çevresel kaza gibi acil durumlara 

yol açabilen olaylardır. 
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Yangın: Tehlike doğuran arzu edilmeyen ve neticesinde maddi ve manevi hasarlara, 

kirliliğe sebep olan kontrolsüz yanma olayıdır. 

 

Parlama: Normal şartlar altında buharlaşabilen veya gaz halinde bulunan tutuşma 

sıcaklığı düşük olan akaryakıt, kimyasal sıvı veya gazların hava ile belli bir oranda ve 

homojen olarak karışması neticesinde tutuşturucu bir etken etkisiyle aniden yanması 

olayıdır. 

 

Patlama: Kontrolsüz olarak kapalı alana yayılan doğalgaz veya yanıcı, parlayıcı, 

patlayıcı sıvı veya gazların; basınç altında tüplerde depolanan yanıcı ve patlayıcı gazların; 

patlama özelliği olan kimyasalların ısınması sonucunda veya açık alevle teması sonrasında 

genleşmesi neticesinde oluşan şok etkisidir. 

 

Sabotaj: İşyerinde faaliyetin zarar görmesine veya durmasına sebep olan art niyetli 

kişilerin işletmenin kritik noktalarını tahrip etmesi sonucu oluşan can ve mal güvenliğini 

tehdit eden istenmeyen olaydır. 

 

Çevresel Kaza: İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin dökülmesi sonucu toprak, 

su veya havanın kirlenmesine sebep olan olaydır. 

 

Olağanüstü Durum: Oluşumu tamamen doğal kaynaklı olan deprem, sel, fırtına ile 

ülkeler arasındaki politik, ekonomik ve bölgesel anlaşmazlıklar neticesinde oluşan savaş 

halinde ortaya çıkan işyerinde maddi ve manevi tahribata yol açan olaylardır. 

 

ACİL DURUM YAPILANMASI: 

 

ACİL DURUM ORGANİZASYONU: 

 

Acil bir durumla baş edebilmenin en iyi yolu, acil durumun meydana gelmemesidir. 

Herhangi bir iş veya görev yerine getirilmeden önce, çevredeki tehlikeler ve gelişebilecek 

tehlikeler kontrol edilecektir. 

 

Acil Durum Yönetim Merkezi: İşletmede meydana gelecek acil durumlarda “Acil 

Durum Yönetim Ekibi” nin görevlerini yürütmesi için bir araya gelecekleri, donanımlı, 

işletme ana üniteleri dışındaki emniyetli yerler belirlenecektir. 

 

Acil Toplanma Alanı: ADE Ekipleri dışında kalan herkesin çalışma ve görev 

bölgelerini terk ederek toplanacakları açık alanda emniyetli yerler tespit edilecek ve ikaz 

levhaları ile işaretlenecektir. 

 

Malzeme Noktaları ve Anahtar Dolabı: Acil durumlarda ihtiyaç olabilecek 

malzemelerin muhafaza edileceği ve her an için kullanıma hazır halde tutulacağı yerler 

oluşturulacaktır. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak ve Acil Durum Yönetim 

Merkezlerine konmak üzere büro ve işyerlerine ait anahtarların, mevcut araçlar ile iş 

makinelerinin yedek anahtarlarının muhafaza edileceği dolaplar oluşturulacaktır. 

 

Tahliye Planları: İşletme binaları içerisinde ve dışında belirlenecek uygun noktalara 

Kritik Bölgeleri, Acil Durum Yönetim Merkezini, Toplanma Alanını, İlkyardım 

Merkezini, Acil Kaçış Güzergâhlarını ve bulunulan noktayı gösterir uygun büyüklükte 

yerleşim planları konacaktır. Tesis acil çıkış ve tahliye yollarını, yangın vanalarının ve 
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yangın söndürücülerin yerlerini, akaryakıt ve gaz depolarının, yanıcı ve parlayıcı 

maddelerin yerlerini, kimyasal madde depolama alanlarını, gaz vanalarını, işletme su 

vanalarını, can kurtarma ekipmanlarının yerlerini gösterir planlar ile tesis elektrik tesisat 

planları hazırlanarak birimlerde uygun yerlere asılacak ayrıca Acil Durum Yönetim 

Merkezinde bulundurulacaktır. 

 

Alarm ve İkaz Sistemleri: İşletme içerisinde her birimde ayrı ayrı alarm ve anons 

sistemi kurulacak, acil çıkışlara acil durum aydınlatması tesis edilecektir. 

 

Yangın Teçhizatı: İşletme birimleri içerisinde ayrı ayrı sulu yangın söndürme 

sistemi (su depoları, yangın motopompları, yangın vanaları ve hidrant sistemi) kurulacak 

ayrıca ilave olarak A, B, C, D ve E tipi yangınlar için uygun yangın söndürücüler yeteri 

miktarda bulundurulacaktır. 

 

İkaz ve Acil Çıkış İşaretleri: İşletme genelinde idari binalar ve tesislerde acil 

durumlarda kullanılmak üzere acil çıkış ve tahliye noktaları belirlenecek ve bu noktalar 

uyarı işaretleriyle donatılarak çalışanlar yönlendirilecektir. 

 

Acil Durum Araçları: Acil durumlarda ihtiyaç duyulacak ulaşım araçları ve iş 

makineleri belirlenerek ve görevlendirilecektir. İşletme içerisinde mevcut otoparklarda tüm 

araçlar gerektiğinde çabuk tahliye olmak ve trafik karmaşası yaratmamak için hemen 

hareket edebilir pozisyonda park ettirilecektir.   

 

ACİL DURUM EKİPLERİ:  

 

İşletmede oluşabilecek acil durumlara müdahale yapabilecek ve aşağıda dökümü 

verilen, her bölümde ayrı ayrı yeterli sayıda “Acil Durum Ekipleri” oluşturulacaktır. 

 

Acil Durum Ekipleri (ADE): 

 

1. Acil Durum Yönetim Ekibi  

2. Yangın Müdahale Ekibi 

3. İlk Yardım Ekibi  

4. Kurtarma ve Tahliye Ekibi 

5. Çevresel Kaza Acil Durum Ekibi 

6. Yardım Koordinasyon Ekibi 

7. Koruma Ekibi 

8. Ulaşım Ekibi 

 

 

Acil Durum Yönetim Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

 

1. Acil Durum Operasyonunu sevk ve idare eder, gerekli kararları alır. İşletme dışı 

birimlerle (hastane, itfaiye, ambulans, emniyet güçleri, adli ve idari birimler, vs.) iletişimi 

sağlar. 

 

2. Kurtarma ve Tahliye Ekibi ile birlikte olay yerinde inceleme ve hasar tespiti yapar, 

kurtarma ve tahliye çalışmalarının başlamasına karar verir. 

 

ADE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR: 
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3. Çalışanlarla iletişim kurar, acil toplanma noktalarında çalışanlara gerekli 

açıklamalarda bulunur. 

 

Yangın Müdahale Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 

1. İşletmede kendi biriminde ve talep edilirse diğer birimlerde çıkacak yangına 

derhal müdahale ederek söndürür veya etrafında gerekli tertibatı alarak genişlemesine mani 

olur. 

 

2. İtfaiye gelince onun sevk ve idaresine girerek yardımcı olur. 

 

3. Yangının cinsine göre uygun yangın söndürücülerle müdahale eder. 

 

4. Kurtarma ve Tahliye Ekibine yardımcı olur. 

 

İlkyardım Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
 

1. İlkyardım malzemelerini kullanarak yaralılara müdahale eder.  

 

2. Müdahale edilecek kişilerin durumlarını tespit eder, durumu acil olanlara önce 

müdahale eder, yürüyebilen yaralıları ilkyardım merkezine götürür, yürüyemeyecek 

durumdaki ve hastaneye sevk edilmesi gereken yaralılar için Acil Durum Yönetim Ekibine 

haber verir. 
 

3. Yangın Müdahale Ekibi, Kurtarma ve Tahliye Ekibi ve Çevresel Kaza Acil Durum 

Ekibinin çalışmalarına refakat eder. 
 

Kurtarma ve Tahliye Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
 

1. İşletme birimlerinde çalışanların koşmadan ve paniklemeden tahliye olmaları için 

yönlendirmede bulunur. 
 

2. Mevcut yaralıları ilkyardım merkezine götürür. 
 

3. Malzeme noktalarındaki acil durumlarda kullanılacak kurtarma ve tahliye 

malzemelerini ihtiyaç duyulan noktalara aktarırlar. 
 

4. İşletme alanı elden geçene kadar kurtarma ve tahliye çalışmalarını sürdürürler. 
 

Çevresel Kaza Acil Durum Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
 

1. İşletmede meydana gelecek kimyasal maddelerin sızıntı veya dökülmeleri 

durumunda olaya müdahale eder. 
 

2. Öncelikle sızıntının önlenmesini, dökülme varsa yayılımının engellenmesini 

sağlar. 
 

3. Yangın riski olduğu durumlarda Yangın Müdahale Ekibinden yardım ister. 
 

4. Sızan veya dökülen kimyasal maddelerin absorblanmasını temin eder. 
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Yardım Koordinasyon Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
 

1. Acil Durum Yönetim Ekibinin talimatları doğrultusunda diğer ekipler arasında 

koordinasyonu sağlar. 

2. Toplanma noktalarındaki personelin sayımını yapar. 

3. Olay Bölgesinde elektriğin kesilmesini sağlar. 

4. Takviye gelecek itfaiye aracı, ambulans, kurtarma ve tahliye ekibi gibi harici 

birimlere yardımcı ve yol gösterici olur. 

5. Anahtar dolabındaki anahtarları kullanarak kilitli bölgeleri açar ve çalışmanın 

derinleşmesini sağlar.  
 

Koruma Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
 

1. Acil durum sırasında İşletmede tüm güvenlik hizmetini sağlamaya devam eder. 

2. Acil Toplanma Alanındakilerin gerek görüldüğü sürece alanı terk etmemelerini 

sağlar. 
 

Ulaşım Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
 

1. Acil Durum noktalarına ekiplerin ulaşımını sağlar. 

2. Ekiplerin ihtiyacı olan malzemeleri araçlarla taşır. 

3. Acil Durumda yaralıları hastaneye taşır,  

4. Acil Durum Yönetim Ekibince verilen ulaşım görevlerini yerine getirir. 
 

 

 

Acil durumlarda, olayı kontrol altına almak için gereken ilk adım iletişimdir. 

Herhangi bir acil duruma maruz kalan (zarar görmediği durumlarda) veya gören herhangi 

biri; ilk müdahale ve ikaz için en yakındaki alarm butonuna basarak işletme alarm 

durumuna geçirilir. 

 

Alarm butonunu kullanamadıysa bağırarak veya bulunduğu yerde varsa telefon ile 

Acil Durum Yönetim Ekibine veya telsizle Koruma Ekibine bilgi verir. Acil durumu 

bildirirken, mümkün olduğunca sakin olunur. Bildirimde bildirim yapan kişinin adı, 

bulunduğu yer, acil durumun yeri ve türü, yaralanan olup olmadığı ve sayısı, varolan 

tehlikeler belirtilir.  

 

Acil durum çağrısı yaptıktan sonra durum gözden geçirilir ve gereksiz tehlikelere 

girilmez. 

 

ADE dışında kalan bütün çalışanlar bulundukları yeri terk ederek Acil Toplanma 

Alanı’na giderler. Yaralı olanlar ilkyardım ekiplerini ve kurtarma ve tahliye ekiplerini 

oldukları yerde beklerler. 

 

İŞ KAZASI DURUMUNDA: 

 

1. Kazaya uğrayan kişi mümkünse sesli olarak etrafından yardım ister. 

 

2. Aksi durumda kazayı gören ilk kişi Acil Durum Yönetim Ekibine ve İlkyardım  

ACİL DURUMDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER: 

ACİL DURUM ALARMININ VERİLMESİ:  
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Ekibine haber verir. 

 

3. Ekipler gelene kadar sakin olunur, önce kendinin sonra bölgenin emniyeti alınır. 

 

4. Yaralı durumuna göre gerekiyorsa hastane ile hazırlıklı olunması için irtibata 

geçilir. 

 

5. İlkyardım, Kurtarma ve Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra kaza bölgesinde 

inceleme yapılarak kaza raporu hazırlanır. 

 

6. Aynı şekilde yeni kazaların oluşmaması için karşı önlemler belirlenir ve 

uygulamaya geçirilir. 

 

 

1. Çarpışan araç veya iş makinesini gören ilk kişi Acil Durum Yönetim Ekibine 

kazayı ve yaralanma olup olmadığı bilgisini telefon veya telsizle bildirir. 

 

2. Acil Durum Yönetim Ekibi gelen bilgi doğrultusunda İlkyardım ile Kurtarma ve 

Tahliye Ekibini olay yerine sevk eder. 

 

3. Yaralı varsa öncelikle ilk müdahalenin ardından durumlarına göre İlkyardım 

Merkezine veya Hastaneye sevk edilirler. 

 

4. Trafik Ekibine bildirim yapılır ve rapor tutulur. 

 

5. Çarpışan araç veya araçlar kaldırılarak çarpışma etkileri temizlenir. 

 

6. Gerekli kontroller yapılarak hasar raporu tutulur.      

 

 

1. Yangını ilk gören kişi etrafındakileri yüksek sesle uyararak alarm butonuna basar. 

Acil Durum Yönetim Ekibine ve Yangın Müdahale Ekibine haber verir. Yaralı varsa 

İlkyardım Ekibine de haber verir. 

 

2. Yaralı varsa öncelikle yaralıyı yangın bölgesinden uzaklaştırır. 

 

3. Yangına ilk müdahaleyi yapar. Yangın Müdahale Ekibi gelene kadar kendini 

tehlikeye atmayacak şekilde yangını söndürmeye çalışır. 

 

4. Yangın Müdahale Ekibi geldiğinde kendisinden yardım istenmez ise en yakın ve 

emniyetli acil çıkış noktasından çıkarak Acil Toplanma Alanına gider. 

 

5. Acil Durum Yönetim Ekibince yapılmakta olan iş derhal durdurulur ve 

gerekiyorsa elektrik enerjisi kestirilir. Gaz, kimyasal madde giriş-çıkış vanaları kapatılır, 

havalandırma durdurulur. Yangınla mücadele can güvenliği tehlikeye atılmadan 

sürdürülür. 

 

ÇARPIŞMA DURUMUNDA: 

YANGIN DURUMUNDA: 
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6. Görevli ekiplerin dışındakiler en yakın ve emniyetli yoldan Acil Toplanma 

Alanına gider ve sayım yapılır. Eksik olması halinde Kurtarma ve Tahliye Ekibince 

kişilerin bulunacağı bölgelerde arama – kurtarma çalışmaları başlatılır. 

 

7. Yangının durumuna göre ve Yangın Müdahale Ekibinin talebi üzerine Acil Durum 

Yönetim Ekibince İtfaiyeye bilgi verilir ve yardım istenir. 

 

8. “Yangında İlk Kurtarılacak” İbareli eşyalar, etrafta zarar görme ihtimali olan araç, 

gereç, makine ve malzemeler uygun yerlere taşınır. 

 

9. Yangın elektrik yangını ise su ile müdahale edilmez CO2’li yangın söndürücüler 

ile akaryakıt yangını ise köpük ile ve Alüminyum tozu yangını ise D tipi yangın 

söndürücülerle müdahale edilir.  

 

10. Yaralı varsa durumlarına göre gerekiyorsa hazırlıklı olunması için hastane ile 

irtibata geçilir. Yaralı olmasa bile İlkyardım Ekibi olay bölgesinde bulundurulur. 

 

11. Yangın doğalgaz kaynaklı ise öncelikle ana vana kapatılarak gaz akışı kesilir. 

Yangın sprink sistemleri ile uzaktan müdahale edilerek söndürülür.   

 

12. Yangın söndürüldükten sonra yeniden oluşmaması için kontrol yapılır. 

 

13. Yangın bölgesinde gerekli incelemeler yapılarak Yangın Raporu hazırlanır. 

 

14. Buna benzer yangınların tekrar yaşanmaması için karşı tedbirler belirlenerek 

uygulamaya geçirilir. 

 

 

1. Parlama veya patlama meydana geldiğinde yakındakiler hemen Acil Durum 

Yönetim Ekibine haber verir. Parlama veya patlama sonucu ilk bilgiler iletilir. 

 

2. Duruma göre İlkyardım, Yangın Müdahale Ekibi ile Kurtarma ve Tahliye Ekibini 

Acil Durum Yönetim Ekibi bölgeye gönderir. 

 

3. Parlama veya patlama sonucu yangın oluşmuşsa yangına müdahale edilir. 

Gerekiyorsa İtfaiyeden yardım istenir. 

 

4. Varsa yaralılar ilk müdahalenin ardından İlkyardım merkezine veya hastaneye 

gönderilir. 

 

5. Olaya bağlı olarak yeni patlama ve yangına sebep olmamak için tüm gaz vanaları 

kapatılır. Gerekiyorsa elektrikler kesilir. 

 

6. Olaydan etkilenenler için kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlanır. 

 

7. Parlama veya patlamanın etkileri ortadan kaldırılır. İncelemeler yapılarak rapor 

hazırlanır. 

 

 

PARLAMA VE PATLAMA DURUMUNDA: 
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1. Deprem hissedildiğinde çalışanlardan çıkışa yakın olanlar çalıştığı birimi terk 

etmeli, uzak olanlar ise üzerine bir şeyin düşmeyeceğinden emin olduğu emniyetli bir yere 

ulaşmalıdır. Masalar, çalışma tezgâhları ve duvar dipleri önemli korunaklardır. 

Pencerelerden uzak durulmalı ve panik yapılmamalıdır. 

 

2. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde makine ve ekipman kapatılır. Çalışanlar 

makinalardan uzaklaştırılır, askıda olan yükler zemine indirilir. 

 

3. Tesis içerisinde veya büroda emniyetli bir yerde duranlar ÇÖMEL-KORUN-

BEKLE talimatını uygulamalıdırlar.  

 

ÇÖMEL: Çünkü çömelerek hedef küçültmek, üzerinize doğru düşecek unsurların 

sizi yaralama riskini azaltır. 

 

KORUN: Kollarla baş ve boyun kapatılır, varsa cama sırt dönülür. Bir korunak 

yanında ya da altında CENİN pozisyonu alarak korunulur. 

 

BEKLE: Sarsıntı bitene kadar tutunarak beklenir. Sarsıntı sırasında koşmak, 

merdivenden inmek tehlikelidir. 

 

4. Karanlık bölgede çakmak, kibrit yakılmaz; görüş için gözler bir süre kapatılıp 

tekrar açılır. 

 

5. Açık alanda binalardan, ağaçlardan, elektrik direklerinden ve düşebilecek 

cisimlerden uzak durulur. 

 

6. İlk sarsıntı geçtikten sonra sakin olarak bulunulan alan emniyetli bir şekilde terk 

edilir. 

 

7. Yaralı, kimyasal madde veya gaz sızıntısı var mı? Kontrol edilir. Varsa gerekli 

tedbirler alınıp müdahaleye geçilir. 

 

8. Hasar araştırması ve raporlama yapılır. Hasar ve zayiat yoksa normal duruma 

dönüş çalışmaları tamamlanarak işe devam kararı alınır.  

 

 

1. Selden etkilenme durumunda elektrik enerjisi hemen kesilir ve makineler kapatılır. 

 

2. Gerekiyorsa tesis tahliye edilir ve yüksek yerlere çekilinir. 

 

3. Selin tesisi etkilememesi için kapılar kapatılır, setler ve barikatlar oluşturulur, 

 

4. Kişilerin güvenliği tehlikeye atılmadan taşınabilecek durumdaki ürün, araç, 

taşınabilir ekipman selden etkilenmeyecek güvenli bölgelere taşınır. 

 

5. Sel durumu sona erene kadar izleme ve kontrol devam ettirilir. 

 

DEPREM DURUMUNDA: 

SEL DURUMUNDA: 
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6. Gerekiyorsa ilkyardım, kurtarma ve tahliye çalışmaları başlatılır. 

 

7. Öncelikle iş güvenliği ile ilgili olmak üzere hasar tespit çalışmaları yapılır. 

 

8. Enkazlar kaldırılır ve selden etkilenen çalışma bölgelerinde gerekli düzenlemeler 

yapılır. 

 

9. Sel anında güvenli bölgeye çekilen malzeme, makine ve ürün gibi ekipmanlar 

yerlerine yerleştirilir. 

 

10. Sel sonrası incelemelerde bulunulur, Hasar Raporu hazırlanır ve karşı tedbirler 

belirlenerek uygulamaya alınır. 

 

 

1. Acil Durum Yönetim Ekibince fırtına başlayıp şiddetlenince gerek görülmesi 

halinde işletme içerisinde alarm durumuna geçilir ve çalışma durdurulur.  

 

2. İdari binalar ve Tesis binaları içerisinde ve kapalı mekânlardaki açık pencereler ve 

kapılar kapatılır, desteklenir ve hava sirkülasyonu engellenir. 

 

3. Açık alandaki başıboş malzemeler emniyet altına alınır. 

 

4. Pencerelere yakın durulmayıp aksine pencereye uzak duvar kenarlarına sırt 

dayayıp durularak beklenir. Fırtına veya kasırga sona erene kadar dışarı çıkılmaz. 

 

5. Açık alanda çalışanlar ve araç içerisindekiler seri bir şekilde emniyetli bölgelere 

çekilir. 

 

6. Tesis içerisinde çalışan her birim tarafından kendi personelinin sayımı yapılır ve 

Acil durum ve Yönetim Ekibine bildirilir. 

 

7. Gerekiyorsa Acil Durum ve Yönetim Ekibince ilkyardım, kurtarma ve tahliye 

çalışmaları başlatılır.  

 

8. Fırtına sonrası olası hasarlar, elektrik hatları ve devreler, çatılar kontrol edilir. 

Hasar varsa rapor hazırlanır. 

 

9. Acil Durum ve Yönetim ekibince İş Güvenliği açısından sakınca olmadığı tespit 

edilince normal çalışma aktivitelerine geri dönülür. 

 

SABOTAJ DURUMUNDA: 

 

1. İşletmeye herhangi bir saldırı halinde saldırıyı fark eden veya saldırganı ilk gören 

kişi Acil Durum Yönetim Ekibine ve Koruma Ekibine haber verir. Saldırı bölgesini veya 

saldırganın bulunduğu yer ile eşkâli hakkında bilgi iletilir. 

 

2. Koruma ekibi haricinde diğer çalışanlar fiziki müdahalede ve ferdi hareketlerde 

bulunmaz. 

 

FIRTINA DURUMUNDA: 
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3. İşletme içerisinde herhangi bir yerde şüpheli durumda paket, çanta, vs. gibi 

malzeme görüldüğünde süratle Acil Durum Yönetim Ekibine bilgi verilir. Bölge 

yakınındaki çalışanlar, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler o bölgeden uzaklaştırılır. 

Elektrikler kesilir. 

 

4. Mahalli kolluk kuvvetleri acilen durumdan haberdar edilir. 

 

5. Mahalli kolluk kuvvetlerinin olaya el koyması sonrasında onların vereceği 

talimatlara göre hareket edilir. 

 

6. Mahalli kolluk kuvvetlerince operasyon tamamlanınca gerek duyulursa ilkyardım 

çalışmalarına başlanır. 

 

7. Olay Raporu hazırlanır. 

 

8. Acil Durum Yönetim Ekibince çalışanların psikolojik durumuna göre normal 

çalışma aktivitelerine geçilir. 

 

9. Olay değerlendirmesi yapılarak koruma zafiyetleri belirlenir, karşı önlemler tespit 

edilerek uygulamaya konulur. 

 

ÇEVRESEL KAZA DURUMUNDA: 

 

1. Kimyasal Madde depo veya kaplarında sızıntı veya dökülme olduğunu gören kişi 

Acil Durum Yönetim Ekibine durumu bildirir. Sızan veya dökülen kimyasal maddenin 

yeri, cinsi ve sızma veya dökülme sebebi konusunda bilgi iletilir. 

 

2. Acil Durum Yönetim Ekibi ve Çevresel Kaza Acil Durum Ekibi gelene kadar 

olaya kapsamlı müdahale edilmez ve diğer çalışanların yaklaşması engellenir. 

 

3. Acil Durum Yönetim Ekibince sızıntı ve dökülmenin durumu incelenir, 

kimyasalın içeriği, dökülmenin yüzeysel su kaynaklarına ulaşıp ulaşmadığı ve açık alana 

yayılıp yayılmadığı belirlenir. 1.000 litreden fazla dökülme varsa Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’ne haber verilir. 

 

4. Yaralanma varsa İlkyardım Ekibince gerekli müdahale yapılır. 

 

5. Görevli ekip tarafından sızıntı veya döküntü olan ve etkilenen alanda olay kontrol 

altına alınır. 

 

6. Sızıntı veya dökülme kaynağının önce izolasyonu sonra da kimyasalın cinsine 

göre dökülen kısma absormans yapılır. 

 

7. Sızıntı veya dökülme nakliye esnasında olmuşsa araç emniyetli bir yere alınarak 

sızıntı önlenmeye ve dökülen kimyasal uygun kaplara toplanmaya çalışılır. 

 

8. Kirlenmiş alan temizlenir ve çıkan atıkların bertarafı sağlanır. 

 

9. Sızıntı veya dökülme önlenmiş mi? Kimyasallar kontrol altında mı? Kontrol edilir. 

Olay raporu hazırlanır. 
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10. Çalışma normal hale getirilir ve durum değerlendirmesi yapılır. Karşı önlemler 

belirlenerek uygulamaya sokulur.  

 

ACİL DURUMDA KULLANILACAK MALZEME: 

 

1. Emniyet kemeri, baret, eldiven, diğer kişisel koruyucu malzemeler, 

2. Gaz maskesi, toz maskesi, 

3. Demir makası, kazma, kürek, balyoz, manivela, balta, 

4. Kurtarma ve çekme halatı, ip halat ( 20 m. ) 

5. Hidrolik kriko takımı, 

6. Basınçlı hava ile çalışan beton kırıcı tabanca, 

7. Elektrikli kırıcı makine ( Hilti ), 

8. Demir kesme makinesi ( Elk. ve dizel ), 

9. Seyyar aydınlatma takımı, el feneri, 

10. Seyyar kompresör ( dizel ), 

11. Kimyasal koruyucu elbise. 

 

 

GENEL: 

 

1. Tesiste çalışanlara yılda bir Acil Durum Tatbikatlarının yaptırılması ve Acil 

Durumlara hazırlıklı olunması. 

 

2. Acil Durum Ekiplerinin eğitilmesi. 

 

3. İşyeri birimlerinde detaylı risk değerlendirmesi yapılması. 

 

4. İş talimatlarının, acil durum talimatlarının oluşturulması, iş tanımlarının yapılması, 

görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesi.  

 

5. Uyarı ve ikaz işaretlerinin etkin kullanımı. 

 

6. Sabotajlara Karşı Koruma Planı ile Sivil Savunma Planlarının hazırlanarak bu 

konuda tatbikatların yapılması. Ayrıca Sivil Savunma Birimi kurularak çalışanların 

bilgilendirilmesi. 

 

 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının aksatılmadan yürütülmesi ve İş Güvenliği 

Kültürünün oluşturulması. 

 

2. Çalışanlara yapacağı iş ve oluşabilecek riskler ile ilgili etkili eğitim verilmesi. 

 

3. Ortam ölçümlerinin yapılması. 

 

4. İş izin sisteminin uygulanması, denetimlerin sağlıklı yürütülmesi. 

 

 

ACİL DURUMLARIN ÖNLENMESİ: 

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİ: 
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ÇARPIŞMANIN ÖNLENMESİ: 

 

1. Ulaşım ve nakliye araçları ile iş makinesi operatörlerinin uygun ehliyet sahibi 

olması ve eğitimden geçirilmeleri. 

 

2. Araç ve iş makinelerinin periyodik kontrollerinin yapılması. 

 

3. İşletme içerisinde belirlenen hız limitlerine uyulmasının temini. 

 

4. Bina köşelerine personel bariyerleri yapılması ve görüş aynaları takılması. 

 

YANGIN ÖNLENMESİ: 

 

1. Sıcak iş izin sisteminin uygulanması. 

 

2. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin, kimyasalların kontrollü ve uygun depolanması. 

 

3. Basınçlı tüplerin emniyetli kullanımı. 

 

4. İşletme genelindeki yangın söndürme sistemlerinin ve elektrik tesisatının 

periyodik kontrolü. 

 

5. Alevli ve elektrikli ısınma sistemlerinin kontrollü kullanımı. 

 

PARLAMA VE PATLAMANIN ÖNLENMESİ: 

 

1. İşletme tesisleri içerisinde havalandırma dışı ve gaz birikimine müsait bölgelerin 

oluşmasının engellenmesi. 

 

2. Kimyasal maddelerin uygun depolanması, akaryakıt ve gaz tanklarının ısınmasının 

engellenmesi. 

 

3. Oksijen, asetilen, LPG tüplerinin uygun depolanması ve kullanımının temini. 

 

4. İşletmede boru tesisatının, vanaların ve akış yönlerinin standartlara uygun 

renklerle belirlenmesi ve işaretlenmesi.   

 

DEPREM HASARININ ÖNLENMESİ: 

 

1. Binaların depreme dayanıklı inşa edilmesi. 

 

2. Çalışanlara deprem esnasında davranış biçimlerinin öğretilmesi. 

 

3. Malzeme ve ruloların istif yüksekliğinin fazla tutulmaması, devrilme tehlikesi olan 

malzemelerin sabitlenmesi.  

 

SEL HASARININ ÖNLENMESİ: 

 

1. Dere ve sel yataklarına araç, gereç ve malzeme bırakılmaması 
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2. Sel tehlikesi olan kısımlara duvar, set gibi fiziki engellerin oluşturulması.  

 

3. Erken uyarı sistemlerinin kurulması. 

 

4. Su tahliye ve kanal sistemlerinin periyodik kontrolü. 

 

FIRTINA HASARININ ÖNLENMESİ: 

 

1. Hava raporlarının dikkatli takibi. 

 

2. Tesis fiziki şartlarının kontrolü. 

 

SABOTAJIN ÖNLENMESİ:  

 

1. Tesis alanının fiziki engellerle (duvar, kafes tel çit ) çevrilmesi. 

 

2. Tesise giriş ve çıkışların kontrolü ve kayıt altına alınması. 

 

3. Tesis Koruma Ekibi ile Kolluk Kuvvetlerinin koordinasyonunun sağlanması. 

 

4. İşletmeye gelen araç yüklerinin kontrolü. 

 

KİMYASAL MADDE DÖKÜLMESİNİN ÖNLENMESİ: 

 

1. Tesiste kimyasal maddelerin depolama kurallarına uygun depolanması. 

 

2. Sıvı kimyasal depolarının etrafına asgari depo hacmi kapasitesinde sızdırmaz 

duvar ile havuz oluşturulması. 

 

3. Katı kimyasal madde depolarına su temasının engellenmesi. 

 

4. Kimyasal depolama alanlarına muhtemel dökülmeler için tahliye kanalları ve 

toplama havuzları oluşturulması.  

 

Sondaj çalışması ile maden arama işi çok tehlikeli işler kapsamında 

değerlendirilmekte olup, iş kazalarının yaşanması durumunda ölüm ve yaralanma 

olaylarının görüldüğü çalışma alanlarından birisidir. Sondaj çalışması sırasında yapılan 

işlerin ağır işler olması, vardiyalı çalışma sisteminin olması, çalışanların genellikle 

eğitimsiz mahalli işçiler olması ve geniş alana yayılan sondaj makinesi, ekipmanları ve 

malzemelerinin dağınık olması gibi nedenler sondajlarda yaşanan iş kazalarının 

sebeplerinden bazılarıdır. Sondaj faaliyetlerinde zayıf güvenlik önlemleri kazalara yol 

açmaktadır. 

 

Sondaj çalışması başlamadan önce hazırlık aşamasında, sondaj işlemi devam 

ederken, sondaj sonrası ve nakliyat aşamalarının her birinde birçok tehlike söz konusudur. 

Sondaj makinesi geniş bir alana yayıldığından ve tehlike oluşturabilecek çok bölüm 

olduğundan maruziyet de artmakta, teknik ve makine kaynaklı riskler meydana 

gelmektedir. Ayrıca sondaj çalışmalarının açık alanda yapılması, her türlü hava koşullarına 

maruz kalındığından kaza riskini de arttırmaktadır. 
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Bununla birlikte jeotermal sondaj faaliyetleriyle ilgili sağlık ve güvenlik problemleri 

arasında saha koşullarında endüstriyel hijyen sorunları ve sondaj çamuru bileşenlerinde 

kullanılan çeşitli kimyasallara maruziyet, kuyudan gelen sıcak su, H2S (Hidrojen sülfür) 

gibi gazlar, kazalara ve hatta ölüme bile neden olabilmektedir. 

 

Sondaj çalışmalarında riskler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. 

 

1) Alt işveren 

2) Çamur Hazırlama 

3) Eğitim 

4) El aletleri 

5) Elektrik işleri 

6) Ergonomi 

7) Lokasyon 

8) Kimyasallar 

9) Kule 

10) İş makinaları ve ekipmanları 

11) Nakliyat 

12) Sıhhi Tesisler 

13) Sondaj İşlemi 

14) Sondaj Sahası 

 

Sondaj sahasında kullanılan malzemelerin çeşitliliği, kimyasalların, tüplerin 

bulunması, sondaj işleminde çalışanların iş makinası ve ekipmanları kullanırken yanlış 

davranışları gibi etmenler alandaki risklerin sayısının fazla olmasına sebep olmaktadır. 

 

Çamur havuzu tabanından yeraltına sızıntıyı önlemek için membran ile kaplama 

yapılmaktadır. Çamur havuzlarının etrafında, düşmeyi engellemek için tel örgü 

bulunmalıdır. Bu havuzların yanında havuzun derinliğini gösterir işaret levhası yer 

almalıdır. Aynı zamanda çamur havuzunda aydınlatmanın sağlanmış olması gereklidir. 

 

Sondaj sahası etrafının, sahaya habersiz, izinsiz girilmesi ve tehlikelere maruz 

kalmayı önlemek adına tel çit ile çevrilmesi gerekmektedir. 

 

Basınçlı hortumların yüksek basınçtan dolayı patlayarak savrulmasını engelleyecek 

kelepçeler kullanılmalıdır. Bu kelepçeler sahada yer alan yüksek basınçlı hortumların 

hepsinde kullanılmalı ve düzenli olarak hortumların kontrolü yapılmalıdır. 

 

Sondaj kuyusundan metan (CH4) ve hidrojen sülfür (H2S) gelme ihtimaline karşı 

ısınmak için açık ateş bulunmayan, alev sızdırmaz olan ısıtıcıların kullanılması uygun 

olacaktır. 

 

Acil durumlarda müdahaleyi sahada yapabilmek için gerekli donanıma sahip 

ilkyardım dolabı sahanın uygun yerlerinde konumlandırılmalıdır. 

 

Sondaj çamuru için çeşitli kimyasallar sahada tutulmakta olup, bu malzemelerin 

beton zemin üzerinde tutulması gerekmektedir. Zararlı kimyasalların topraktan yer altına 

sızması engellenmelidir. Çamurun içine karıştırılacak kimyasal malzemelerin aktarılması 

sırasında çalışanların ergonomik şekilde boşaltım yapmasına uygun olmalıdır. 
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Jeotermal sondajlarda yer altından her an gaz ve su gelme riskine karşı kuyubaşı 

emniyet vanasının bağlı olması gerekmektedir. 

 

Çalışanların ve sahaya ziyaretçi olarak gelecek kişilerin kişisel koruyucu 

donanımlarının (KKD) bulunması gerekmektedir. 

 

 Sondaj sahasındaki tehlikeler için çözüm önerileri 

 Oksijen, asetilen ve azot tüpleri uygun şekilde depolanmalıdır. 

 Sondaj sahasında her alan yeterli şekilde aydınlatılmalıdır. Sahada bulunan atık 

suyun aktığı çamur havuzunun etrafı düşmeyi engellemek için çevrilmeli ve uyarı 

levhaları asılmalıdır. 

 

 İş makinaları ve ekipmanlarından kaynaklı tehlikeler için çözüm önerileri 

 Kuyu canlanması esnasında kuyuyu kontrol edememe, kuyudan sıcak su ve tehlikeli 

gazların gelmesine karşı kuyubaşı emniyet vanası uygun şekilde kurulmalı ve test 

edilmelidir. 

 Çamur, mazot vb. tankların üzerinde bulunan yürüme yolları ve bunların etrafında 

korkuluk ve merdivenlerde trabzan bulunmalıdır. 

 Yüksek gürültüye sebep olan makine-motorlar acilen bakım onarıma alınmalıdır. 

 Kule çevresinde bulunan makinelerin, çamur pompalarının yüksek basınçlı 

hortumları kelepçe ile sabitlenmelidir. Çatlama ve kırılma ihtimaline karşı kontrol 

edilmelidir. 

 

 Sondaj işleminde tehlikeler için çözüm önerileri 

 Bu faaliyeti yürüten işyerlerinde, mesleki eğitim aldığını belgelemeyenlerin 

çalıştırılmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Bu meslek alanında çalışan sondaj 

makinesi kullanıcıları, forklift gibi iş makinalarını kullanan çalışanlar Milli Eğitim 

Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır. Derikmanın ise yüksekte 

çalışma eğitimi almış olmasına ve sağlık yönüyle yüksekte çalışmasına uygunluğu 

aranmalıdır. 

 Tij ve boru ilavelerinde, tong anahtarı kullanımında oluşabilecek tehlikelere karşı 

uygun KKD kullanılmalıdır. 

 Sondaj işlemi sırasında balkonda parmaklıklara dizilen borular zincir veya halatla 

bağlanmalıdır. Alttaki sıralanmada aksaklık varsa manivela yardımıyla 

düzeltilmelidir. 

 Tong anahtarı kullanılmadığı durumlarda halat ya da zincirle bir tarafa 

bağlanmalıdır. Tong anahtarı ile sökme ve sıkma işlemi yapılırken döner masa 

kesinlikle çalıştırılmamalıdır. İş bitiminde anahtarlar platforma bağlanmalıdır. 

 Platform çalışmalarında döner masa çalışırken kesinlikle üzerine basılmamalıdır, 

üzerinde çalışan bulunurken çalıştırılmamalıdır. 

 

 Kulede tehlikeler için çözüm önerileri 

 Halat kopmasını önlemek için halatların kaydırma zamanı düzenli olarak kontrol 

edilmeli ve sağlamlık ayarı yapılmalıdır. 

 Derikmanın merdivenden tırmanarak balkona iniş-çıkışı sırasında halat gibi güvenlik 

önlemleri alınmalıdır. 
 

 Acil durumlar için çözüm önerileri 

 Acil durum toplanma noktası olarak lokasyonun rüzgar yönü baz alınarak her iki 

yönünde de yer belirlenmelidir. Lokasyonda rüzgar gülü konumlandırılmalıdır. 
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 Çamur hazırlamada tehlikeler için çözüm önerileri 

 Çamur hazırlama ünitesinin etrafında korkuluk olmalı ve mevcut korkulukların 

açıklıkları sık olmalıdır. 

 Hopper (karışım) tankı çalışanın kimyasalları kolayca boşaltabileceği şekilde 

ergonomik olmalı, hopper (karışım) tankı yüksekteyse etrafına platform sağlanmalı 

ve düşmemesi için de korkuluk bulunmalıdır. 
 

 Kimyasallarda tehlikeler için çözüm önerileri 

 Asit ve aşındırıcı özelliği bulunan kimyasal maddelerle çalışmalarda gözü ve vücudu 

koruyacak uygun KKD’ler kullanılmalıdır. 

 H2S tehlikesi olan kuyu çalışmalarında tehlikenin saptanabilmesi için algılama ve 

ikaz sistemleri bulunmalıdır. 
 

 Ergonomi kaynaklı tehlikeler için çözüm önerileri 

 Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek matkap uçları, borular gibi yüklerin 

taşınması, itilmesi ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları 

kullanılmalıdır.
12

 

 

Çok yaygın olmamakla birlikte, bir jeotermal projenin sondaj ve işletme 

aşamalarında kuyu patlamaları meydana gelebilmektedir. Bu kazalar kimyasal ve ağır 

metal içeren zehirli sıvıların ve gazların (örneğin hidrojen sülfit) çevreye salınmasına yol 

açabilmektedir. Sondaj ve işletme aşamalarında boru hattı delinmeleri meydana 

gelebimektedlir. Bu arızalar da minerallerin çökelmesine (silis ve kalsiyum karbonat) ve 

ağır metaller, asitler ve başka kirleticiler içeren jeotermal sıvının ve buharın yüzey çevreye 

yayılmasına sebep olabilmektedir. 

 

Sondaj lokasyonlarında olası bir patlama durumunda; 

 

 Patlamayı ilk gören kişi AMP de belirlenecek kişileri (güvenlik görevlisini, amirini, 

İSG sorumlusunu) bilgilendirir, 

 Acil durum ikaz sistemi çalıştırılır, 

 Sahadaki personeller acil durum toplanma noktasına gider, 

 Teknik personeller tarafından sondaj çalışması durdurulur, 

 Gerekli görülmesi durumunda İtfaiye, Ambulans, İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü’nden destek istenir, 

 

Santral alanı ve sondaj lokasyonlarında Acil Durum Müdahale Planı Ek-1.g’de 

verilmiş olup, yukarıdaki işlevsel (fonksiyonel) acil eylem planı “Sis Enerji Üretim A.Ş.” 

tarafından veya taşeron firma tarafından işletmeye geçmeden önce projeye özgü 

uyarlanarak, işletme süresince uygulanacaktır. İşletme süresince 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan tüm yönetmelik ve tüzüklere uyularak 

hareket edilecektir. 

                                                 
12

 Kuyucu, M. (2016). Jeotermal Sondajların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi 
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2. PROJE YERİ VE ETKİ ALANIN MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: 
 

a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, 

Su Yüzeyi ve Benzeri), 
 

“Sis Enerji Üretim A.Ş.” tarafından Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Tepeköy ve Baklacı 

Mahalleleri, Ova Mevkide 2013/01 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı içerisinde 

15 adet kuyu kullanılarak “Özmen 4 JES (19,9 MWe)” projesi planlanmaktadır. 
 

Özmen 4 JES (19,9 MWe) projesi kapsamında santral alanı 151.946 m
2
 olup, İzmir-

Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda tarım arazisi 

niteliğinde, kuyu lokasyonları ise tarım ve mera arazisi niteliğinde gösterilmektedir. 
 

ÇED süreci sonrasında, kullanılacak tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılması 

için öncelikle “Jeotermal Kaynak Arama ve Kuyu Açma Ön İzni” alınacak olup, 

üretimde/enjeksiyonda kullanılması durumunda 12 (on iki) ay içerisinde 5403 sayılı 

“Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” hükümleri gereğince Manisa Valiliği, İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izinler 

alınacaktır. 
 

Proje kapsamında kullanılması öngörülen mera alanları için 4342 sayılı Mera 

Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, fiilen yatırıma başlanmadan önce, söz konusu mera 

alanlarının tahsis amacı değişikliği ile ilgili olarak, Manisa Valiliği’ne (valilik mera 

komisyonuna) müracaat edilerek gerekli izinler alınacaktır. 
 

Proje kapsamında orman sayılan alan kullanımı söz konusu değildir. 
 

Özmen 4 JES (19,9 MWe) projesi kapsamında planlanan santral alanına en yakın 

yerleşim yerleri 1,5 km mesafede Tepeköy ve Baklacı Mahalleleridir. Alaşehir ilçe 

merkezi ise santral alanına kuş uçuşu 4,7 km mesafede yer almaktadır. Bunun dışında kuyu 

lokasyonlarına en yakın yerleşim yerlerinin durumu Tablo 2.a.1’de verilmiştir. 
 

Tablo 2.a.1. Santral Alanı ve Kuyu Lokasyonlarına En Yakın Yerleşim Yerleri ve Mesafeleri 
 

Santral/Kuyu En Yakın Yerleşim Yeri ve Yerleşim Yerine Konumu Mesafesi (m) 

Santral Alanı 
Tepeköy Mahallesi - Güneybatı 

Baklacı Mahallesi - Kuzeybatı 

1.500 

1.500 

Ö-39 Türkmen Mahallesi - Güney 1.900 

Ö-40 Tepeköy Mahallesi - Batı 1.600 

Ö-41 Tepeköy Mahallesi - Batı 1.000 

Ö-36 Tepeköy Mahallesi - Batı 1.000 

Ö-37 Tepeköy Mahallesi - Batı 1.500 

Ö-38 Tepeköy Mahallesi - Batı 2.000 

Ö-32 Tepeköy Mahallesi - Batı 2.700 

Ö-33 Tepeköy Mahallesi - Batı 2.000 

Ö-23 Tepeköy Mahallesi - Batı 2.100 

Ö-34 Tepeköy Mahallesi - Batı 1.600 

Ö-35 Tepeköy Mahallesi - Batı 1.300 

Ö-27 Tepeköy Mahallesi - Güneybatı 2.100 

Ö-19 Tepeköy Mahallesi - Güneybatı 1.700 

Ö-31 Tepeköy Mahallesi - Güneybatı 1.500 

Ö-16 Tepeköy Mahallesi - Güneybatı 1.400 
 

Proje alanına ait Yer Bulduru Haritası Ek-2’de, proje alanını gösterir İzmir-Manisa 

Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli onaylı Çevre Düzeni Planı, Lejandı ve ilgili Plan 

Hükümleri Ek-3’te, 1/25.000 ölçekli Topoğrafik Harita Ek-4’ te, 1/25.000 ölçekli Arazi 

Varlığı Haritası Ek-5’te, Jeoloji, Hidroloji-Hidrojeoloji ve Doğal Afet Durumu Raporu ile 

Jeoloji Haritası Ek-6’da sunulmuştur. 
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b) EK-5’deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak Korunması Gereken 

Alanlar. 

 

Manisa ili, Alaşehir ilçesi sınırlarında planlanan “Özmen 4 JES (19,9 MWe)” projesi 

PTD Raporu’nun korunan alanlar, flora ve fauna çalışmaları Hidrobiyolog Elif MANAV 

TÜFEKCİ ve Biyolog Tuğçe ATAÇ tarafından yapılmıştır. Projeye ait PTD Raporu’nun 

flora ve fauna listeleri hazırlanırken; bölgede yapılan önceki arazi çalışmalarından ve 

literatür bilgilerinden de faydalanılmıştır. 

 

2.b.1. Ek-5’deki Duyarlı Yöreler Listesi 

 

EK-5’teki Duyarlı Yöreler Listesine göre proje alanı; 

 

1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 

 

a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde 

tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat 

Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları" içerisinde yer almamaktadır. 

 

b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme 

Alanları" içerisinde yer almamaktadır. 

 

c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt 

bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak 

tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve 

tescili yapılan alanlar içerisinde yer almamaktadır. 

 

ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri 

İstihsal ve Üreme Sahaları içerisinde yer almamaktadır. 

 

d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği 

Kontrol Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar içerisinde 

yer almamaktadır. 

 

e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin 

Korunması Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri" 

içerisinde yer almamaktadır. 

 

f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca 

Bakanlar Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen 

alanlar içerisinde yer almamaktadır. 

 

g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan 

alanlar içerisinde yer almamaktadır. 

 

ğ) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan 

yerler içerisinde yer almamaktadır. 
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h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar 

içerisinde yer almamaktadır. 

 

ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 

Hakkında Kanunda belirtilen alanlar içerisinde yer almamaktadır. 

 

i) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar içerisinde yer 

almaktadır. 

 

j) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar içerisinde yer almamaktadır. 

Ruhsat sahası sulak alan sınırlarına girse de santral alanı ve sondaj noktaları sulak alan 

sınırlarının dışındadır. 

 

2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli 

alanlar 

 

a) 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN 

Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası 

Üreme Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve 

Üreme Alanları" içerisinde yer almamaktadır. 

 

b) 12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca 

korumaya alınan alanlar içerisinde yer almamaktadır. 

 

ı) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Akdeniz’de Özel 

Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" 

olarak belirlenmiş alanlar içerisinde yer almamaktadır. 

 

ıı) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı tarafından yayımlanmış olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi 

Sit" listesinde yer alan alanlar içerisinde yer almamaktadır. 

 

ııı) Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli 

Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar 

içerisinde yer almamaktadır. 

 

c) 14/2/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1. ve 2. maddeleri 

gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal 

Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar içerisinde yer almamaktadır. 

 

ç) Ruhsat sahası 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına 

alınmış alanlar içerisinde kalmaktadır. Fakat sondaj noktaları dışında yer almaktadır. 
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d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında yer almamaktadır. 

 

3. Korunması gereken alanlar 

 

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit 

edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik 

rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri) içerisinde yer almamaktadır. 

 

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi 

kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve 

II. sınıf ile özel mahsul plantasyon alanlardan tarım arazileri içerisinde yer almaktadır. 

 

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya 

akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi 

geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı 

olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar 

çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler içerisinde 

yer almamaktadır. 
 

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları içerisinde yer almamaktadır. 
 

d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya 

düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer 

rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve 

jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar içerisinde yer almamaktadır. 
 

Özetle; 
 

Proje alanı yasal mevzuatla korunan alanlardan Milli Park, Tabiatı Koruma Alanı, 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası, Tabiat Parkı ve 

Tabiat Anıtı içerisinde bulunmamaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

Korunan Alanlar Google Earth Uygulaması’na göre Manisa ilinde bulunan korunan alanlar 

Tablo 2.b.1.1’de verilmiştir. Ayrıca Şekil 2.b.1.1’de de proje alanı ve Manisa ili korunan 

alanlar gösterilmiştir. 
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Şekil 2.b.1.1. Manisa İli Korunan Alanları ve Proje Alanı 

 
Tablo 2.b.1.1. Manisa İlinde Bulunan Korunan Alanlar ve Proje Alanına Olan Uzaklıkları 
 

Korunan Alan Uzaklık * 

Spil Dağı Milli Parkı 86,8 km 

Süreyya Tabiat Parkı 102,4 km 

Mesir Tabiat Parkı 99,6 km 

Kula Peribacaları Tabiat Anıtı 25,2 km 

Marmara Gölü 43,2 km 

* uzaklıklar kuş uçuşu uzaklığı şeklinde verilmiştir. 

 

Proje alanının Manisa ilinde bulunan korunan alanların etki alanı dışında 

bulunmasından dolayı bu alanlara herhangi bir etki beklenmemektedir. 
 

2.b.2. Flora ve Fauna 

 

Projeye ait PTD Raporu’nun flora listesi hazırlanırken; bölgede yapılan arazi 

çalışmalarından ve literatür bilgilerinden faydalanılmıştır. Alanın florası "Flora of Turkey 

And The East Aegean Islands" adlı kaynaktan yararlanılarak oluşturulmuştur. Ayrıca 

alanda tarafımızdan yapılan arazi çalışmalarından ve alana yakın, alan ile aynı ekolojik 

özellikleri gösteren alanlardaki yapılan floristik çalışmalardan da faydalanılarak floristik 

liste oluşturulmuştur. Proje alanında yer alan bitki türleri Tablo II.b.2.1’de verilmiştir. Bu 

tabloda öncelikle bitkilerin familyası, cinsi ve türü, ikinci sütunda bitkinin Türkçe adı 

(bitkilerin Türkçe adları için Turhan Baytop tarafından hazırlanmış "Türkçe Bitki adları" 

adlı kaynağından faydalanılmıştır), üçüncü sütunda endemizm ve nadirlik durumu, 

dördüncü sütunda -biliniyor ise- fitocoğrafik bölgesi, beşinci sütunda bitki türlerinin 

tehlike kategorileri (Tehlike kategorileri IUCN tarafından belirlenmiş kriterler ile Ekim ve 

arkadaşları (2000) tarafından hazırlanmış, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği tarafından 

yayınlanan "Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı" adlı kaynaktan faydalanılmıştır) 

belirtilmiştir. Ayrıca her bir flora türü için TÜBİVES (Türkiye Bitkileri Veri Servisi) 

taraması ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Proje alanı, Grid Kareleme Sistemine göre B2 

karesinde yer almaktadır (Şekil 2.b.2.1). 

 

Proje Alanı 
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Şekil 2.b.2.1. Proje Alanın Grid Kareleme Sistemindeki Yeri 

 

Ülkemiz coğrafi konum itibariyle başta çeşitli iklimlerin etkisi altındadır. Nitekim 

kuzeyde Kuzey Anadolu ve Yıldız (Istranca) dağları kuşağının kuzeye, özellikle 

Karadeniz’e bakan yamaçlarında okyanusal; Marmara denizi çevresi, Ege bölümü ve 

Akdeniz Bölgesi’nde Akdeniz; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da karasal iklim şartları 

hüküm sürmektedir. Böylece Anadolu ve Trakya’nın kuzeyi okyanusların doğusunda 

kıtaların batısında hüküm süren nemli ılıman; Ege ve Akdeniz subtropikal; Anadolu’nun 

orta ve doğu bölgeleri, kıtaların iç kısımlarında hüküm süren karasal iklimlerin toplandığı 

bir ülkedir. Yüksek dağlık alanlarda ise daha kuzey enlemlerde etkili olan soğuk iklim 

şartları görülür. Bu nedenle Türkiye’de bitki örtüsü açısından farklı alanların ve 

fitocoğrafya bölgelerinin bulunması (Şekil 2.b.2.2), doğal şartların bir gereğidir. 
 

Genel bir değerlendirme ile Türkiye’nin kuzeyi bir bütün olarak Avrupa-Sibirya 

Flora Bölgesi’ne girer. Kuzeyde Ordu’nun doğusunda itibaren Doğu Karadeniz Bölümü 

Kolşik, batı kesimleri ise aynı flora aleminin Öksin alt flora veya bölümleri içinde kalır. 

Marmara denizinin kuzey kıyıları ile, Ege ve Akdeniz bölgeleri, Doğu Akdeniz Flora 

alemini oluşturur. İç ve Doğu Anadolu bölgeleri Turan-Önasya veya İran-Turan Flora 

Bölgesi’ne, Güneydoğu Anadolu’nun step alanları da İran-Turan Flora Bölümü’ne girer. 

Kısaca Türkiye; Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan flora bölgelerinin birada 

bulunduğu bir ülkedir. 
 

 
 

Şekil 2.b.2.2. Türkiye’deki Fitocoğrafik Bölgeler ve Anadolu Diyagonali (Çaprazı) 

(EUR.-SİB.: Avrupa Sibirya Bitki Coğrafyası Bölgesi, Mes.: Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesi, IR.-TUR.: İran 

Turan Bitki Coğrafyası Bölgesi) 
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Bununla beraber ülkemizde, yükseklik ve bakı şartları, bu flora bölgelerinin 

birbirinden kesin çizgilerle ayrılmasını güçleştirmektedir. Zira, Öksin flora bölümünde 

dağların güneye bakan yamaçlarında kuru ormanlar, vadi ve depresyonlarda kurakçıl 

çalılar bulunur. Aynı şekilde Akdeniz Bölgesi’nde, Nur (Amanos) dağlarında olduğu gibi, 

kuzeye bakan yamaçlarda ve yüksek yerlerde Öksin elemanlarından ibaret bitki birlikleri 

ve fizyonomik görünüm itibariyle ot, çalı, ağaç toplulukları şeklinde oluşan formasyonlar 

yer alır. Böylece, lokal alanlarda barınmış ve uygun ekolojik şartlarda hayatiyetlerini 

sürdüren değişik flora parçaları da bulunur. 

 

Proje alanı ise Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi içerisinde Akdeniz Alt Bölümü ve 

Gediz Havzasında yer almaktadır. 

 

Akdeniz Dağ Bölümü: Torosların Akdeniz’e bakan kesimlerinde 1.000-2.000 m 

arasında genellikle karaçam, sedir, köknar saf ve karışık ormanları yaygındır. Ayrıca 1.500 

m’ye kadar çıkan meşe ormanları da, Akdeniz alt kuşağı ile Akdeniz dağ kuşağı arasında 

yer alır. 

 

Akdeniz Dağ Çayırı Bozkır Bölümü: Toros dağlarının 2.000 m’nin üzerinde yer alan 

ağaç yetişme sınırının üzerinde dağ çayırları ile bozkır ot türlerinin yer aldığı bölüme 

geçilir. Buralardaki dolinlerin iç kesimlerinde toprakların varlığına bağlı olarak ot 

yoğunluğu artar. Yüksekliği 3.000 m’yi aşan kesimlerde yarı alpin çayırlar, alt seviyelerde 

ise İç Anadolu bozkırlarına ait otsu türler yaygınlaşır. 

 

Akdeniz Alt Bölümü: Akdeniz İklim Bölgesi’nin klimaks ormanı olan kızılçamların 

yer aldığı Toros dağlarının ortalama 1.000 m yüksekliğe kadar olan etek bölümünü içerir. 

Vejetasyon süresi kıyı kuşağında 260 günün üzerindedir. Bazı yıllar vejetasyon süresi 

kesintisiz olarak devam eder. 

 

Akdeniz Bölgesi’nin bitki örtüsü, yazın sıcak ve kurak geçmesine bağlı olarak 

çoğunlukla kurakçıl karakterdedir. Bu nedenle Akdeniz Alt Bölümü’nde ışık ve sıcaklık 

isteği oldukça yüksek, kalın ve parlak yapraklı, her dem yeşil çalı ve/veya ağaççık 

toplulukları ve iğne yapraklı ormanlar yaygındır.  

 

Akdeniz Alt Bölümü’nde ekolojik koşullara bağlı olarak sıcaklık ve ışık isteği 

yüksek, yaz kuraklığına dayanıklı tipik Akdeniz bitki toplulukları yer alır. Ancak tahrip ve 

yağış durumuna göre bitki örtüsünün dağılışında değişmeler görülür. Akdeniz Alt 

Bölümü’nün başlıca bitki toplulukları şöyledir: 

 

Maki Vejetasyonu: Akdeniz Bölgesi’nin alt kuşağındaki makiler, tür ve oluşturduğu 

birlikler açısından Ege ve Marmara bölümlerine göre oldukça farklıdır. Makinin tahribi 

sonucunda ortama yerleşen gariglere çok az olarak Akdeniz Alt Bölümü’nde rastlanılır. Bu 

durum, Akdeniz Bölgesi’nin daha nemli, özellikle yaz döneminde bağıl (nispi) nem 

yönünden daha zengin olması ile önemli ölçüde ilgilidir. 

 

Garig (Frigana) Veletasyonu: Akdeniz Alt Bölümü’nün kurak, toprak bakımından 

fakir, taşlı alanlarda özellikle Mut Havzası, Silifke-Taşucu arasında, Tarsus kuzeyinde, 

Kozan çevresinde ve Anamur civarında yer yer görülür. Torosların Akdeniz’e bakan 

yamaçları boyunca 500-600 m’ye kadar çıkar. 
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Kızılçam Ormanları: Ülkemizde en prodüktif ve en yaygın kızılçam ormanları, 

Akdeniz Alt Bölümü’ndedir. Buradaki kızılçam ormanları, Ege Alt Bölümü’nden farklı 

olarak Toros dağlarının güneye bakan yamaçları boyunca yer yer 1.000 m’nin üzerine 

kadar çıkar. Kızılçam, Akdeniz dağ kuşağındaki ormanların alt seviyelerinde de karışım 

yapar. Toros dağları boyunca 1.500 m’ye kadar yükselebilen kızılçam ormanlarının çalı 

katında farklı türlerde makiler bulunur. 

 

Yapılan arazi çalışmasında proje alanı ve çevresinde tarım alanlarının baskın olması 

sebebiyle fen vejetasyonunun hâkim durumda olduğu görülmüştür.  

 

Proje alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı 

yüksek olan taksonlar, Tablo 2.b.2.1.’de sunulmuştur. 

 
Tablo 2.b.2.1. Proje Alanı Bitkileri 

 

Takson adı Türkçe adı Habitat 

E
n

d
em

ik
 

E
le

m
en

t 

IU
C

N
 

B
E

R
N

 

C
IT

E
S

 

ANACARDIACAEA 

Pistacia terebinthus L. subsp. 

palaestina (BOISS.) ENGLER 
Menengiç Kayalık yamaçlar, maki - Akd. - - - 

APIACEAE 

Ammi visnaga L. Kürdanotu Tarlalar, hendekler, çorak yerler - Akd. - - - 

Bupleurum gracile D'URV. Şeytanyıldızı Firigana ve açık doğal habitatlar - D.Akd. - - - 

Foeniculum vulgare MILLER Rezene 
Kuru yamaçlar, çam ormanları, 

nehir kıyıları 
- - - - - 

Hippomarathrum cristatum (DC.) 

BOISS. 
Tarhana Otu Firigana, ekili alanlar - D.Akd. - - - 

Lagoecia cuminoides L. Pülüskün 

Yol kenarları, kuru araziler ve tepe 

yanları, Quercus ve Amygdalus 

çalılığı 

- Akd. - - - 

Scandix australis L. subsp. 

grandiflora (L.) THELL. 
Kişkiş 

Granit, serpantin veya kireçtaşı 

yamaçlar, step, tarla ve yol 

kenarları 

- - - - - 

Tordylium aegaeum RUNEM. Ege davulotu 
Çıplak topraktaki seyrek yerler, 

tarlalar, yol kenarları 
- D.Akd. - - - 

APOCYNACEAE 

Nerium oleander L. Zakkum 
Derelerin kenarlarında ve 

mevsimsel kuruyan su yataklarında 
- Akd. - - - 

ARACEAE 

Dracunculus vulgaris SCHOTT Yılanbıçağı 
Tarla kenarları, harabeler, tahrip 

edilmiş habitatlar 
- D.Akd. - - - 

ASCLEPIADACEAE 

Cionura erecta (L.) GRISEB. Bodur Otu 
Yığılmış hareketli kayalık, kireçtaşı 

uçurumlar, kırlar ve nehir yatakları 
- D.Akd. - - - 

ASTERACEAE 

Anthemis austriaca JACQ. - Step, nadas tarla, yol kenarı - - - - - 

Carduus pycnocephalus L. subsp. 

pycnocephalus L. 
Soymaç 

Kayalık kireçtaşı yamaç, tarla 

kenarı, boş alan 
- Akd. - - - 

Cnicus benedictus L. var. kotschyi 

BOISS. 
Şevketibostan Çalılık, tepelik, step, yol kenarı - - - - - 

Echinops ritro L. Topuz Nehir yatakları, nadas tarla - - - - - 

Filago eriocephala GUSS. Deli keçeotu 
Orman açıklığı, nadas tarla, yol 

kenarı 
- D.Akd. - - - 

Inula salicina L. Su andızotu Su kenarları nemli alan, çalı arası - 
Avr–

Sib. 
- - - 
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Takson adı Türkçe adı Habitat 

E
n

d
em

ik
 

E
le

m
en

t 

IU
C

N
 

B
E

R
N

 

C
IT

E
S

 

Senecio vernalis WALDST. ET 

KIT. 
Ekin Otu 

Kumlu ve boş alanlar, tarla, kayalık 

yamaç 
- - - - - 

Taraxacum aleppicum DAHLST Halep hindibası Kurak alanlar, otlak - D.Akd. - - - 

Tragopogon longirostis BISCH. 

EX SCHULTZ BIP. var. 

longirostis BISCH. EX 

SCHULTES 

Tekesakalı 
Kayalık yamaç, çalılık, yol kenarı, 

tarla 
- - - - - 

Xanthium strumarium L. subsp. 

cavanillesii (SCHOUW) D. 

LÖVE ET P. DANSEREAU 

Büyük Pıtrak Tarla kenarları, kumlu yerler - - - - - 

BORAGINACEAE 

Echium plantagineum MILLER Agres Makiler, çalılıklar, bozkırlar - D.Akd. - - - 

Myosotis arvensis (L.) HILL 

subsp. arvensis (L.) HILL 
Kardeşboncuğu Kuru nemli yerler, sık sık kaba - 

Avr–

Sib. 
- - - 

Symphytum anatolicum BOISS. Karakafes Koruluklar - D.Akd. - - - 

BRASSICACEAE 

Isatis tinctoria L. subsp. 

tomentella (BOISS.) DAVIS 
Kızlargöbeği Kayalık yamaç, çalılık, boş alan - - - - - 

CARYOPHYLLACEAE 

Petrorhagia velutina (GUSS.) 

BALL ET HEYWOOD 
- Tarlalar, kıyılar, tepe kenarları - - - - - 

Silene squamigera BOISS. subsp. 

squamigera BOISS. 
Salkım Çiçeği Maki, tarlalar - D.Akd. - - - 

CONVOLVULACEAE 

Convolvulus betonicifolius 

MILLER subsp. betonicifolius 

MILLER 

Koyungözü 
Nadas ve ekilmiş tarlalar, yol 

kenarları, kuru hendekler 
- - - - - 

CYPERACEAE 

Schoenoplectus litoralis 

(SCHRADER) PALLA 
Gölsemerotu Irmaklar-gölet ve kanal kenarları - - - - - 

DIPSACACEAE 

Scabiosa argentea L. Uyuz Otu 
Kıraç yerler, tarlalar, step, taşlı 

yamaçlar 
- - - - - 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia platyphyllos L. Sütleğen 

Kumlu kıyılar, bataklıklar, dere 

yatakları, hendekler, yol kenarları, 

ekili alanlar 

- - - - - 

FABACEAE 

Trifolium pilulare BOISS. Yonca 
Çimenlik ve kayalık yamaçlar, 

tarlalar ve yol kenarları 
- - - - - 

Vicia articulata HORNEM. Kulaklı fiğ 
Çam korulukları, maki, kireçtaşı 

yamaçları, çayırlar 
- - LC - - 

Vicia grandiflora SCOP. var. 

grandiflora SCOP. 
Burçak 

Orman, çalılık, tarlalar, yol 

kenarları 
- - - - - 

IRIDACEAE 

Gladiolus italicus MILLER Karga Soğanı 

Kalkerli ve ekilmiş alanlar, tahrip 

edilmiş arazi, kalkerli yamaçlar, 

kumullar 

- - - - - 

LAMIACEAE 

Marrubium peregrinum L. Yabani derme Yol kenarları, çorak yerler - - - - - 

Lamium amplexicaule L. Baltutan 
Tepe etekleri seyrek bozkır, ekilmiç 

arazi yol kenarları çorak yerler 
- 

Avr–

Sib. 
- - - 
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Takson adı Türkçe adı Habitat 

E
n

d
em

ik
 

E
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m
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t 
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C

N
 

B
E

R
N

 

C
IT

E
S

 

LILIACEAE 

Allium atroviolaceum BOISS. Sirmo 
Ekili tarla, bağlar, kırlar ve orman 

kenarları, çayırlıklar, nadas tarlaları 
- - - - - 

MALVACEAE 

Malva neglecta WALLR. Çobançöreği 
Step, tarlalar, yol kenarları, çorak 

yerler 
- - - - - 

PAPAVERACEAE 

Fumaria officinalis L. Şahtere Ekili alan - - - - - 

ORCHIDACEAE 

Orchis sancta L. Piriç Çiçeği Çimenli yerler, kalkerli topraklar - D.Akd. - - - 

POACEAE 

Apera intermedia HACKEL 

APUD ZEDERBAUER 
Puslu ipek 

Kuru yamaçlar, kumlu nehir 

kıyıları, çalılık yerler, ormanlık 

yerler 

- İr–Tur. - - - 

Arundo donax L. Kargı Su kenarları, çitler - - - - - 

Parapholis pycnantha (HACKEL) 

C. E. HUBBARD 
Çorak kiremitotu 

Ekilen ve ekilmeyen arazilerde 

veya kıyılarında 
- - - - - 

Phalaris canariensis L. Kuşyemi Yol kenarları, kırlar bağlar - Akd. - - - 

POTAMOGETONACEAE 

Potamogeton crispus L. Susümbülü Göller, kanallar, nehirler - - - - - 

URTICACEAE 

Urtica urens L. Küçük ısırgan otu Boş alanlar - - - - - 
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Türkiye, kıtalararası geçiş bölgesi konumunda bir ülke olması sebebiyle endemik 

bitkiler bakımından zengindir. Ülkemizde tespit edilen toplam bitki türünün yaklaşık 

%30’unu endemik türler oluşturmaktadır. 
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Endemik bitki türleri için Ekim, T. ve arkadaşları (2000) tarafından hazırlanan 

“Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” adlı yayında kullanılan IUCN Red Data Book 

kategorileri aşağıdaki açıklanmıştır. 

 

EX : Tükenmiş 

EW : Doğada Tükenmiş 

CR : Çok Tehlikede 

EN : Tehlikede 

VU : Zarar Görebilir 

DD : Veri Yetersiz 

NE : Değerlendirilemeyen 

LR : Az Tehdit Altında; Gelecekte durumlarına göre tehdit açısından sıralanabilecek 3 

alt kategorisi vardır.  

cd : Conservation Dependent (Koruma Önlemi Gerektiren): 5 yıl içerisinde yukarıdaki 

kategorilerden birisine girebilecek taksonlar bu gruptadır.  

nt : Near Threatened (Tehdit Altına Girebilir): Bir önceki kategoriye konamayan 

ancak VU kategorisine konmaya yakın aday olan bitki türleri bu grupta yer alır.  

Ic : Least Concern (En Az Endişe Verici): Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve 

tehdit altında olmayan bitki türleri bu kategoride yer alır. 

 

Bern Sözleşmesi 

 

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi 1979 

Eylül’ ünün 19. günü Bern’de imzalanmış olup bu Sözleşme, 09.01.1984 tarih ve 84-7601 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Sözleşmenin amacı, yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını 

muhafaza etmek, özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin korunmasını 

sağlamak ve bu işbirliğini geliştirmektir. 

 

 Yaban flora ve faunanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekli estetik 

bilimsel, kültürel, rekreasyonel, ekonomik ve özgün değerde doğal bir miras 

olduğunu takdir ederek, 

 Biyolojik dengenin devamlılığında yabani flora ve faunanın oynadığı temel rolü 

bilerek, 

 Yabani flora ve faunanın birçok türlerinin ciddi biçimde tükenmekte olduğu ve 

bazılarının yok olma tehlikesine maruz olduğunu kaydederek, 

 Yabani flora ve faunanın korunmasında, hükümetlerin ulusal amaçları ve 

programlarında dikkate alınması ve özellikle göçmen türlerin korunmasında 

uluslararası işbirliğinin gerekliliğini takdir ederek, bu sözleşme kabul edilmiştir. 

 

Proje alanında Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmış bir bitki türü 

tespit edilmemiştir. 

 

Proje alanı ve yakın çevresi içerisinde tespit edilen bitki türlerinin listesi Tablo 5’te 

verilmiş olup, ilgili tablonun birinci sütununda familya ve takson adı, ikinci sütunda 

Türkçe adı, üçüncü sütunda habitat yaşam alanı (habitat), dördüncü sütunda endemizm 

durumu, beşinci sütunda fitocoğrafik bölgesi, altıncı sütunda IUCN’e göre tehlike 

kategorisi, yedinci sütunda Bern Sözleşmesi Ek Listelerinde yer alıp almadığı ve sekizinci 

sütunda ise CITES Sözleşmesi Ek Listelerinde yer alıp almadığı belirtilmiştir. Taksonların 
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fitocoğrafik bölgelerinin belirtilmesinde çeşitli kısaltmalar kullanılmıştır. Buna göre; Avr.-

Sib. (Avrupa-Sibirya Elementi’ni), İr.-Tur. (İran-Turan Elementi’ni) ve Akd. (Akdeniz 

Elementi’ni) ifade etmektedir. İlgili tabloda endemik olmayan bitkiler, fitocoğrafik bölgesi 

tam olarak bilinmeyen veya geniş yayılışlı türler, IUCN kategorisi belirlenmemiş, Bern 

Sözleşmesi ve CITES Sözleşmesinde yer almayan türler için “-” işareti kullanılmıştır.  

 

Proje alanı ve etki alanı içerisinde 23 familyaya ait 47 takson tespit edilmiştir. 47 

taksonun 39’u Dicotyledonae, 8’i ise Monocotyledonae sınıfına aittir. Proje alanı ve etki 

alanı içerisinde; Anacardiacaea 1 takson, Apiaceae 7 takson, Apocynaceae 1 takson, 

Araceae 1 takson, Asclepiadaceae 1 takson, Asteraceae 10 takson, Boraginaceae 3 takson, 

Brassicaceae 1 takson, Caryophyllaceae 2 takson, Convolvulaceae 1 takson, Cyperaceae 1 

takson, Dipsacaceae 1 takson, Euphorbiaceae 1 takson, Fabaceae 3 takson, İridaceae 1 

takson, Lamiaceae 2 takson, Liliaceae 1 takson, Malvaceae 1 takson, Papaveraceae 1 

takson, Orchidaceae 1 takson, Poaceae 4 takson, Potamogetonaceae 1 takson ve Urticaceae 

1 takson ile temsil edilmektedir. 

 

Tespit edilen bitki türlerinden 3’ü Avrupa-Sibirya, 1’i İran-Turan, 7’si Akdeniz ve 

11’i D. Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde iken geri kalan türler ise fitocoğrafik bölgesi tam 

olarak bilinmeyen ya da geniş yayılışlıdır. 

 

Proje alanı içerisinde tespit edilen bitki türleri arasında endemik, endemik olmayıp 

nadir veya nesli tehlike altında olan herhangi bir tür bulunmamaktadır. Proje alanında 

endemik, endemik olmayan nadir veya nesli tehlike altında olan bitki türleri 

bulunmamasının nedenlerinin başında proje ve etki alanı çevresinin yoğun bir şekilde tarım 

arazisi olarak kullanılmasıdır. 

 

Proje alanında belirlenen türler arasında yalnızca 1 tür IUCN kategorilerine göre 

“LC” kategorisinde yer alırken diğer türler IUCN kategorilerinde yer almamaktadır. Ayrıca 

proje alanında belirlenen türler arasında CITES ve BERN listelerine göre koruma altında 

yer alan herhangi bir tür bulunmamaktadır. 

 

Fauna 
 

Fauna türleri mevsimsel değişiklikler göstermekte olup, bir alanın fauna envanterinin 

belirlenmesi birkaç yıl sürebildiğinden fauna listelerinde verilen türler; arazi çalışmasının 

yanı sıra, yöre halkının gözlem ve duyumları, bölgenin biyotop özellikleri, mevcut yayılma 

alanları ve geçerli biyocoğrafya kuralları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 

 

Proje alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması muhtemel 

omurgalı fauna türlerinden amfibi türleri, sürüngen türleri, kuş türleri ve memeli türleri 

aşağıda verilmiştir. Listelenen omurgalı fauna türleri tablolarda her türün familyası, Türkçe 

adı, habitatı, IUCN kategorisi, Red Data Book kategorisi ve Bern Sözleşmesi Ek-2 (kesin 

olarak koruma altına alınan fauna türleri) ve Ek-3 (korunan fauna türleri) listelerinin 

hangisinde yer aldığı belirtilmiştir. Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3 listesinde ve IUCN’de 

yer almayan türler için (-) işareti konulmuştur. 

 

Ayrıca; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nce 5 Mayıs 2018 tarih ve 17 Karar No ile yayınlanarak yürürlüğe giren 

“2018-2019 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları” ilgili listelere işlenmiştir. 
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Bern Sözleşmesi 
 

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi 1979 

Eylül’ ünün 19. günü Bern’de imzalanmış olup bu Sözleşme, 09.01.1984 tarih ve 84-7601 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 
 

Sözleşmenin amacı, yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını 

muhafaza etmek, özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin korunmasını 

sağlamak ve bu işbirliğini geliştirmektir. 
 

 Yaban flora ve faunanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekli estetik 

bilimsel, kültürel, rekreasyonel, ekonomik ve özgün değerde doğal bir miras 

olduğunu takdir ederek 

 Biyolojik dengenin devamlılığında yabani flora ve faunanın oynadığı temel rolü 

bilerek, 

 Yabani flora ve faunanın birçok türlerinin ciddi biçimde tükenmekte olduğu ve 

bazılarının yok olma tehlikesine maruz olduğunu kaydederek, 

 Yabani flora ve faunanın korunmasında, hükümetlerin ulusal amaçları ve 

programlarında dikkate alınması ve özellikle göçmen türlerin korunmasında 

uluslararası işbirliğinin gerekliliğini takdir ederek, bu sözleşme kabul edilmiştir. 
 

IUCN Red List Kategorileri 
 

IUCN, “Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi” ("IUCN 

Red List") ve bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma durumu 

envanteridir. IUCN Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları 

Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir. 
 

IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanılarak, binlerce tür ve alttürlerin nesillerinin 

tükenme riskini değerlendirerek oluşturulmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her 

bölgesi ile ilgilidir. Kırmızı Liste ile amaçlanan; koruma meselelerine kamunun ve 

politikacıların dikkatini çekmek ve bununla birlikte türlerin yok oluşunu azaltmak için 

uluslararası camiaya yardım etmektir. Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluşturulan IUCN Red 

List, biyolojik çeşitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul edilmektedir. 
 

IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri, küresel tükenme riskleri yüksek olan 

türleri sınıflandırmak için kolayca anlaşılabilecek bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu 

sistemin amacı, farklı türleri tükenme risklerine göre sınıflandırmak için açık ve nesnel bir 

yöntem oluşturmaktır. Ancak, Kırmızı Liste tükenme riski yüksek türlere dikkat çekerse 

de, koruma önlemleri arasında öncellikleri saptamak için tek yöntem değildir. Sistemin 

geliştirilmesi sürecinde yapılan geniş kapsamlı danışma ve sınamalar, sistemin canlıların 

çoğu için sağlam sonuçlar verdiğini göstermiştir. Sistem, türleri tehdit sınıflarına tutarlı 

olarak yerleştiriyorsa da, kullanılan ölçütler her türün biyolojik özelliklerini dikkate almaz. 

Bu nedenle özel durumlarda tükenme riski olduğunda daha yüksek veya daha düşük olarak 

tahmin edilebilir. 
 

1994 öncesinde IUCN Kırmızı Kitap ve Kırmızı Listelerinde daha öznel tehdit 

sınıfları neredeyse 30 yıldır kullanılmaktaydı. Bu tehdit sınıflarının yenilenmesi gereği 

uzun zamandır bilindiği halde, son geliştirme süreci 1989’da IUCN Species Survival 

Commission (SSC) Steering Committee’den gelen daha nesnel bir yöntem geliştirilmesi 

istemiyle başladı. IUCN Konseyi yeni Kırmızı Liste sistemini 1994’de onayladı. 
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IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütlerinin amaçları; 

 

 Değişik kişilerce tutarlı olarak uygulanabilecek bir sistem temin etmek; 

 Tükenme riskini etkileyen değişik faktörlerin değerlendirilmesi için kolay 

anlaşılır bir rehberle değerlendirmelerin nesnelliğini artırmak; 

 Birbirinden çok farklı türlerin karşılaştırılabileceği bir sistem sağlamak; 

 Tehdit altındaki tür listelerini kullananların her türün nasıl sınıflandırıldığını 

anlamalarını sağlamaktır. 

 

Kategoriler 9 grupta tasnif edilmiştir (Tablo 2.b.2.2 ve Şekil 2.b.2.3); bu tasnifte, 

tükenme hızı, nüfus büyüklüğü, coğrafi dağılım alanları ile nüfus ve dağılım derecesi 

kriterleri dikkate alınmıştır. 

 
Tablo 2.b.2.2. IUCN Kategorileri ve Anlamları 

 

Evaluated Değerlendirmeye alınmış 

Not Evaluated (NE) Değerlendirmeye alınmamış 

Adequate data Yeterli data mevcut 

Data Deficient (DD) Yeterli data mevcut değil (data eksik) 

Extinct (EX) Türü tamamen yok olmuş, nesli tükenmiş tür 

Extinct in the Wild (EW) Vahşi doğada nesli tükenmiş tür 

Critically Endangered (CR) Önemli derecede yok olma tehlikesi olan tür 

Endangered (EN) Yok olma tehlikesi olan tür 

Vulnerable (VU) Koruma önlemi alınmazsa ileride yok olma tehlikesi olan tür 

Near Threatened (NT) Neredeyse tehdit altında 

Least Concern (LC) En az kaygılanılan tür 

 

 
 

Şekil 2.b.2.3. IUCN Kategorileri Arasındaki İlişkiler 

 

Amfibiler 

 

Amfibiler veya iki yaşamlılar ismi, iki taraflı yaşayışı olanlar manasına gelir (amphi: 

İki taraflı, bios: yaşam). Çünkü birçok amfibi türü hayatlarını kısmen suda, kısmen karada 

geçirir. Amfibilerin derilerinde pul, plak, kıl vb. bir yapı yoktur. Yani derileri çıplaktır ve 

nemli kalmasını sağlayan bol salgı bezi içerir. Genellikle metamorfoz geçirerek ergin bir 

görünümünde yavru bir bireye dönüşürler. Erginleri etçildir (karnivor). Kuraklık ve 
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tuzluluğa genellikle dayanamazlar. Amfibilerde görünüş açısından birbirinden oldukça 

farklı 3 tip görülmektedir; Kuyruksuz Kurbağalar (Anura), Kuyruklu Kurbağalar 

(Semenderler) (Urodela) ve ilk bakışta yılan veya solucana benzeyen Bacaksız Kurbağalar 

(Apoda)’dır. 

 

Türkiye’de dağılış gösteren iki yaşamlılar; Kuyruksuz Kurbağalar (Anura) ve 

Semenderler (Kuyruklu Kurbağalar) olarak ikiye ayrılır. Türkiye’de yaşan kuyruksuz 

kurbağaların tamamı üremek için suya ihtiyaç duyar. Karasal ortamlara adapte olanlar 

üreme döneminden sonra suyu terk ederken (ör: Bufo, Pseudepidalea) suya bağımlı olan 

türler her zaman suyun içinde, kenarında veya yakınında gözlenebilir (ör: Rana, 

Pelophylax cinsleri). Semenderlerin bir kısmı tamamen karasal hayata adapte olmuş ve 

üreme için dahi suya gereksinim duymazlar. Lyciasalamandra cinsi türler bunlara örnek 

olarak verilebilir. Bunun dışında kalan semenderler çoğunlukla üreme için suya ihtiyaç 

duyarlar. Amfibilerin tamamı poikloterm (Soğukkanlı) hayvanlar olup, uygun olmayan 

sezonu zorunlu çeşitli yarık, çatlak, taş altı, su altı, toprak altı gibi yerlerde hibernasyon 

(kış uykusu) halinde geçirirler. Türkiye’de 34 amfibi türü yaşamaktadır. Bunların 17’si 

Semenderlere ait, geriye kalan 17’side kuyruksuz kurbağalara ait türlerden oluşmaktadır. 

Ülkemizde yaşayan semenderlerin tamamı tek bir familya-aile (Salamandridae) altında 

sınıflandırılırken kuyruksuz kurbağalar 6 farklı ailede sınıflandırılmaktadırlar. 

 

Proje alanı ve çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel amfibi türleri Tablo 

2.b.2.3’te verilmiştir. 

 
Tablo 2.b.2.3. Proje Alanı Amfibi Türleri 
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Bufonidae (Gerçek Kara Kurbağaları) 

Bufo bufo (Linnaeus, 

1758) 

Siğilli 

Kurbağa 
- LC - III - - 

Az bitkili veya ormanlık bölgelerde nemli 

taşlık kısımlarda yaşar. Gündüzleri taş altı, 

topraktaki oyuk ve deliklerde gizlenir. 

Bufotes variabilis 

Laurenti, 1768 

Gece 

Kurbağası 
- LC - III - - 

Geceleri faal olan bu tür, gündüzleri bahçe ve 

açık arazideki taş altlarında veya topraktaki 

deliklerde gizlenir. 

Hylidae (Esas Ağaç Kurbağaları) 

Hyla orientalis 

Bedriaga, 1890 

Ağaç 

Kurbağası 
- - - III - - 

Yalnız üreme zamanı suya giden tür, diğer 

zamanlarda ağaçlarda, ağaçsı bitki ve bazen de 

küçük bitkiler üzerinde yaşar. 

Ranidae (Gerçek Su Kurbağaları) 

Pelophylax ridibundus 

(Pallas, 1771) 
Ova Kurbağası - LC - III - - 

Bol bitkili havuz, göl ve ağır akan sularda 

yaşar. Sudan fazla ayrılmaz. 

Kaynaklar: 

 

1. Baran İ, Atatür, MK 1998. Türkiye Herpetofaunası, 214 s. ISBN 975-7347-37-X, Çevre Bakanlığı, Ankara, 

Türkiye. 

2. Baran, İ, 2005. Türkiye Ampfibi ve Sürüngenleri, 165 s. ISBN 975-403-356-0, Tübitak Popüler Bilim Kitapları 

207 Başvuru Kitaplığı 21, Ankara, Türkiye 

3. Başoğlu M, Özeti N., Yılmaz, İ. 1994. Türkiye Amfibileri Genişletilmiş 2. Baskı 212s. Ege Üniversitesi Fen 

Fakültesi Kitaplar Serisi,no: 151, İzmir, Türkiye 

4. Budak A, Göçmen B. 2008. Herpetoloji (2. baskı), 230 s., ISBN 975-483-658-2, Ege Üniversitesi Yayınları, 

Fen Fakültesi Yayın No. 194, İzmir, Türkiye. 
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5. Bülbül, U. & Kutrup, B. (2007). Comparison of Skeletal Muscle Protein Bands among Five Populations of Bufo 

viridis in Turkey by SDS-PAGE, Turk J Zool 31, 419-422. 

6. Clark, R. J. & Clark, E. D. (1973). Report On a Collection Of Amphibians And Reptiles From Turkey. 

Occasional Papers Of California Academy Of Sciences, San Francisco, 104, 1-62.  

7. Eiselt, J. (1966). Ergebnisse zoologischer Samrnelreisen in der Turkei: Amphibia caudata. Ann. Naturhistor. 

Mus. Wien, 69, 427-445. 

8. Flindt, R. &Hemmer, H. (1970). Kreuzungsversuche Mit Bufo calamita, Bufo viridis viridis und Bufo viridis 

arabicus (Amphibia, Bufonidae). Salamandra, 6 (3/4): 94-98.  

9. Mulder, J. (1995). Herpetological Observations in Turkey (1987-1995). Deinsea 2, Pp. 51-66 

10. Teynie, A. (1991). Observationhs Herpetologiques en Turquie 2eme Partie. Bull. Soc. Herp. Fr. 21-30. 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda, proje alanı ve yakın çevresinde 4 amfibi türünün 

dağılış gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

Bern Sözleşmesine göre; alanda dağılış gösteren türlerin tamamı Ek-III listesinde 

bulunmaktadır.  

 

IUCN Kırmızı Listesine göre 3 türde “LC” kategorisindedir. 1 tür ise “NE” 

kategorisinde yani IUCN kategorilerine göre henüz değerlendirilmemiştir. 

 

Proje alanı ve yakın çevresinde tespit edilen amfibiler içerisinde endemik tür 

bulunmamaktadır.  

 

Sürüngenler 

 

Sürüngenler sınıfı (Reptilia), kalakbaşlılar (Rhynchocephalia), kaplumbağalar 

(Chelonia, Testudinata), timsahlar (Crocodilia), kertenkeleler (Sauria), kör kertenkeleler 

(Amphisbaenia) ve yılanlar (Ophidia, Serpentes) olmak üzere altı gruptan oluşmaktadır. 

Bunlardan üçü Kertenkeleler, kör kertenkeleler ve yılanlar, Pullular (Squamata) takımını 

oluştururlar. Sürüngenler, omurgalıların Tetrapoda veya “kara omurgalıları” grubuna dahil 

edilmelerine karşın yılanlarda ve bazı kertenkelelerde ayak bulunmaz. Sürüngenler 

yumurta bırakmak suretiyle üremelerine karşın bir kısmı canlı doğurur. Bazı kertenkele ve 

yılanlarda da partenogenetik üreme görülür. 

 

Ülkemiz sınırlarında güncel kayıtlara göre 131 sürüngen türü yaşamaktadır. Karasal 

ve sucul türlerin bulunduğu bu sürüngenler kaplumbağalar, kertenkeleler, kör kertenkeleler 

ve yılanlar arasında yer almaktadır. Bu gruplara dahil tüm türler poikiloterm (Soğukkanlı) 

canlılar olup, yaşamlarını sürdürebilmek için uygun olmayan sezonu kışlamada 

(hibernasyon) inaktif olarak geçirirler. 

 

Proje alanı ve çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel sürüngen türleri Tablo 

2.b.2.4’de verilmiştir. 
 
Tablo 2.b.2.4. Proje Alanı ve Çevresi Sürüngen Türleri 
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Geoemydidae (Bataklık Kaplumbağaları) 

Mauremys rivulata 

(Valenciennes, 1833) 

Çizgili 

Kaplumbağa 
- - - III + - 

Çok kirli sular da dahil olmak üzere göl, 

nehir ve uzun süreli su birikintileri gibi tatlı 

suyun bulunduğu her yerde 

Testudinidae (Kara Kaplumbağaları, Tosbağagiller) 

Testudo graeca Linnaeus, 

1758 
Tosbağa - VU  II II + - 

Orman içi, Orman açıklıkları, Yol kenarları, 

Su kenarları, Taşlık-Kayalık alanlar, 
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Çayırlar, Makilikler, Tarlalar, Bağ, 

Bahçeler ve Bozkırlarda 

Agamidae (Kaya Kelerigiller) 

Stellagama stellio 

(Linnaeus, 1758)  

Dikenli 

Keler 
- LC  - II + - 

Yol kenarları, Taşlık-kayalık alanlar ve 

Yarı çöl ortamlar 

Anguidae (Yılan Kertenkelegiller) 

Pseudopus apodus (Pallas, 

1775) 

Oluklu 

Kertenkele 
- - - II + - 

Açık yamaçlar, Vadi yamaçları, Taşlık, 

kayalık alanlar, Bağ, Bahçeler ve Çalılıklar 

Gekkonidae (=Geckonidae) (Ev Kelerleri, Adi Gekkolar) 

Hemidactylus turcicus 

(Linnaeus, 1758)  

Geniş 

Parmaklı 

Keler 

- LC  - III + - 

Orman açıklıkları, Yol kenarları, Açık 

yamaçlar, Vadi yamaçları, Taşlık-Kayalık 

alanlar, Makilikler, Tarlalar, Bağ ve 

Bahçeler 

Lacertidae (Eski Dünya Adi Kertenkeleleri) 

Lacerta trilineata Bedriaga, 

1886  

İri Yeşil 

Kertenkele 
- LC - II + - 

Orman içi, Orman açıklıkları, Su kenarları, 

Açık yamaçlar, Vadi yamaçları, Taşlık-

Kayalık alanlar, Çayırlar, Makilikler ve 

Tarlalar 

Ophisops elegans 

Ménétriés, 1832  

Tarla 

Kertenkelesi 
- - - II + - 

Orman açıklıkları, Taşlık-Kayalık alanlar, 

Tarlalar, Çalılıklar, Bozkırlar ve Yarı çöl 

ortamlar 

Scincidae (Parlak Kertenkelegiller) 

Ablepharus kitaibelii 

(Bibron & Bory St-Vincent, 

1833)  

İnce 

Kertenkele 
- LC - II + - 

Orman içi, Taşlık-Kayalık alanlar ve 

Çayırlar 

Amphisbaenidae (Kör Kertenkeleler, Solucan Kertenkeleler) 

Blanus strauchi Bedriaga, 

1884 

Kör 

Kertenkele 
- LC  - III + - 

Toprak ve taş altında, nemli yerlerde 

Boidae (Boa Yılanları ve Pitonlar) 

Eryx jaculus (Linnaeus, 

1758)  

Mahmuzlu 

Yılan  
- -  II III + - Taşlık-Kayalık alanlar ve Yarı çöl ortamlar 

Colubridae (Kırbaç Yılanları) 

Dolichophis caspius 

(Gmelin, 1789) 

Hazer 

Yılanı  
- -  - III + - 

Açık yamaçlar, Taşlık-Kayalık alanlar, 

Çayırlar, Tarlalar, Bağ ve Bahçeler 

Dolichophis jugularis 

(Linnaeus, 1758) 
Kara Yılan  - LC  - II + - 

Su kenarları, Açık yamaçlar, Vadi 

yamaçları, Taşlık-Kayalık alanlar, Bağ ve 

Bahçeler 

Eirenis modestus (Martin, 

1838)  
Uysal Yılan  - LC - III + - Taşlık-Kayalık alanlar 

Elaphe sauromates (Pallas, 

1811)  
Sarı Yılan  - -  - II + - 

Orman içi, Orman açıklıkları, Yol kenarları, 

Açık yamaçlar, Taşlık-Kayalık alanlar, 

Çayırlar, Tarlalar, Bağ, Bahçeler, Çalılıklar 

ve Bozkırlar 

Malpolon insignitus 

(Geoffroy De St-Hilaire, 

1809) 

Çukur Başlı 

Yılan  
- - - III + - Taşlık-Kayalık alanlar 

Natricidae (Su Yılanları) 

Natrix natrix (Linnaeus, 

1758) 

Yarı Sucul 

Yılan  
- LC - III + - Orman içi, Su kenarları ve Çayırlar 

Natrix tessellata (Laurenti, 

1768) 
Su Yılanı  - LC - II + - Su kenarları 

Typhlopidae (Kör Yılanlar) 

Xerotyphlops vermicularis 

(Merrem, 1820)) 
Kör Yılan  - - - III + - Taşlık-Kayalık alanlar 

Kaynaklar: 

1. Baran, İ. & Gruber, U. (1982). Taxonomische Untersuchungen An Türkischen Gekkoniden. Spixiana, 5 (2): 109-138. 

2. Baran, İ. (1976). Türkiye Yılanlarının Taksonomik Revizyonu ve Coğrafi Dağılışları, 177 s., TBTAK Yayınları No: 

309, Ankara, Türkiye 

3. Başoğlu, M. & Baran, İ. (1998). Türkiye Sürüngenleri Kısım II. Yılanlar. 218 s., ISBN 975-483-335-4, Ege 

Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 81, İzmir, Türkiye. 

4. Bodenheimer, F. S. (1944). Introduction into the knowledge of the Amphibia i and Reptilia of Turkey. - Istanbul 

Üniv. Fen Fak. Mecm., Ser. B, 9: 1-78. 
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5. Budak, A. & Göçmen, B. (2008). Herpetoloji (2. baskı), 230 s., ISBN 975-483-658-2, Ege Üniversitesi Yayınları, Fen 

Fakültesi Yayın No. 194, İzmir, Türkiye. 

6. Clark, R. J. & Clark, E. D. (1973). Report On a Collection Of Amphibians And Reptiles From Turkey. Occasional 

Papers Of California Academy Of Sciences, San Francisco, 104, 1-62. 

7. Eiselt, J. (1970). Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei: Bemerkenswerte Funde von Reptilien, I. Ann. 

Naturhistor. Mus. Wien, 74, 343-355. 

8. Eiselt, J. (1976). Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkie Bemerkenswerte Funde von Reptilen, II. Ann. 

Naturhistor. Mus. Wien, 80, 803-814. 

9. Fritz, U., Bischoff, W., Martens, H. & Schmidtler, J. F. (1996). Variabilitat Syrischer Landschildleroten (Testudo 

Graeca) Sowie Zur Systematik Und Zoogeographie İm Nahen Osten Und İn Nordafrika. Herpetofauna 18 (104): 5-

14. 

10. Göçmen, B., İğci, N., Akman, B. & Oğuz, M. A. (2013). New locality records of snakes (Ophidia: Colubridae: 

Dolichophis, Eirenis) in Eastern Anatolia. North-Western Journal of Zoology, 9 (2): (in press) 

11. Mulder, J. (1995). Herpetological Observations İn Turkey (1987-1995). Deinsea 2, Pp. 51-66 

12. Schmidtler, J. F. (1997)a. Anmerkungen zur Lacertiden-Fauna des südlichen Zentral-Anatolien. Die Eidechse 8 (1) 1-

9, 

13. Schmidtler, J. J. & Schmidtler, J. F. (1978). Eine neue zwergnatter aus der Türkei, mit einer Übersicht über die 

Gattung Eirenis (Colubridae, Reptilia). Ann. Naturhistor. Mus. Wien,81 383-400. 

14. Schmidtler, J.F. (1986). Orientalische Smaragdeidechsen: 2. Über Systematik und Synökologie von Lacerta 

trilineata, L. meda und L. pamphylica (Sauria: Lacertidae). Salamandra, 22(2/3), 126-146. 

15. Sindaco, R., Venchi, A., Carpaneto, G. M. & Bologna, M. A. (2000). The reptiles of Anatolia: a checklist and 

zoogeographical analysis. Biogeographia, 21, 441-554. 

16. Teynie, A. (1991). Observationhs Herpetologiques en Turquie 2eme Partie. Bull. Soc. Herp. Fr. 21-30. 

17. Venchi, A. & Sindaco, R. (2006). Annotated checklist of the reptiles of the Mediterranean countries, with keys to 

species identification. Part 2 -Snakes (Reptilia, Serpentes). Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria", 

Genova, XCVIII: 259-364. 

18. Venzmer, G.(1922). Neues Verzeichnis der Amphibien und Reptilien von Kleinasien. Zool. Jahrb. Syst. 46: 43-60. 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda, proje alanı ve yakın çevresinde 18 sürüngen türünün 

dağılış gösterebileceği tespit edilmiştir.  

 

Bern Sözleşmesine göre; 9 tür Ek-II listesinde, 9 tür ise Ek-III listesinde 

bulunmaktadır. 

 

IUCN Kırmızı Listesine göre; 1 tür “VU” kategorisinde ve 9 tür “LC” 

kategorisindedir. 8 tür ise “NE” kategorisinde yani IUCN kategorilerine göre henüz 

değerlendirilmemiştir. 

 

Proje alanı ve yakın çevresinde tespit edilen sürüngenler içerisinde endemik tür 

bulunmamaktadır. 

 

Kuşlar 

 

Kuşlar omurgalılar sınıfı içerisinde reptiller ve memeliler arasında yer almaktadır. En 

karakteristik özellikleri ön ekstremitelerinin uçmaya yarayan kanatlara dönüşmüş 

olmasıdır. Ayrıca sıcakkanlı (sabit sıcaklıklı), vücutlarının tüylerle kaplı olması tipik 

özellikleridir. Kemiklerinin içi boş olmasından dolayı hafif bir iskelet yapısına sahiptirler.  

 

Dünyada 9916 kuş türünün yaşadığı bilinmektedir (Green ve Moorhouse, 1995). 

Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)’ne göre dünyada 

10.064 kuş türü vardır (Anonim, 2012). Bazı kayıtlara göre de dünyada 10.052 kuş türün 

bulunduğuna işaret edilmiştir (Anonim, 2013). Newton ve Dale (2001)’e göre Palearktik 

bölge dünyadaki kuş cinslerinin % 14’ünü ve kuş türlerinin % 10'unu kapsamaktadır. Cox 

(2010), dünyada 204 familyaya ait 9930 kuş türünün olduğunu, göçmen türlerden, en az 

141 familyadan 2600 türün göç ettiğini ve bu sayının tüm türlerin yaklaşık yüzde 26,2’sini 

oluşturduğunu ifade etmiştir. 
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Ülkemizdeki kuş türlerinin sayısı farklı kaynaklara göre değişmekle birlikte Kuşbank 

kayıtlarına göre 474, güncellenen Türkiye’nin Anonim Kuşları (Trakuş) 2015 Ekim ayı 

kayıtlarına göre ise 484’dür. 

 

Proje alanı ve çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel kuş türleri Tablo 

2.b.2.5’te verilmiştir. 

 
Tablo 2.b.2.5. Proje Alanı ve Çevresi Kuş Türleri 
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Accipitridae 

Accipiter gentilis 

(Linnaeus, 1758) 
Çakırkuşu - Y A.1.2 LC II II III - 

Tarlalara yakın olan ormanlarda, 

koruluklarda da görülür. 

Accipiter nisus 

(Linnaeus, 1758) 
Atmaca - Y A.3 LC II II III - 

Geniş çayır ve bozkırlar, ağaçsız sulak 

sahalar ve çıplak kayalıklar haricinde 

ibreli ve yaprak döker açık ve kapalı 

ormanlar, ağaçlı bozkırlarda, ağaçlı ve 

çalılık sınırlarla bölünmüş tarım arazisi 

ve park-bahçe gibi her türlü ağaçlı alanda 

bulunur. 

Buteo buteo (Linnaeus, 

1758) 
Şahin - Y A.3 LC II II III - 

Yaşam alanı olarak açık alanlara, tarım al

anlarına, meralara ve bataklıklara yakın o

rmanlık alanlarda yaşar ve ürer.  

Buteo rufinus 

(Cretzschmar, 1827) 
Kızıl şahin - Y A.3 LC II II III - 

Bozkır, tarım arazisi gibi açık alanlarda 

yaşar. 

Apodidae 

Apus apus (Linnaeus, 

1758) 
Ebabil - T A.3.1 LC - III III - 

Sulak alanlar, açık araziler ve yerleşim 

yerlerinde bulunur. 

Apus pallidus (Shelley, 

1855) 
Boz ebabil - YZ A.2 LC - II III - 

Sulak alanlar, açık araziler ve yerleşimler

in üzerinden uçarak beslenir, kayalık yarl

ar ve yapılardaki oyuklara yuva yaparlar.  

Charadriidae 

Vanellus vanellus 

(Linnaeus, 1758) 
Kızkuşu - KZ A.5 LC - III II I 

Açık ekili araziler, çeltik tarlaları, göl ve 

ırmak kenarları belli başlı yaşama 

alanlarıdır. 

Ciconiidae 

Ciconia ciconia 

(Linnaeus, 1758) 
Leylek - YZ A.3.1 LC - II III - 

Sazlık ve sulak alanları beslenmek 

amacıyla kullanırken, tarımsal araziler ve 

sulak alan yakınındaki yerleşim yerleri, 

çatı, baca, direk ve ağaçlarda yuva yapar. 

Ciconia nigra 

(Linnaeus, 1758) 
Kara leylek - T A.3 LC II II III - 

Yerleşim yerlerinden uzak, yaşlı 

ormanlar ya da sarp kayalıklarda ürer. 

Columbidae 

Columba livia Gmelin, 

1789 
Kaya güvercini - Y A.5 LC - III II II 

Kırlarda, tarlalarda ve kayalıklarda yaşar. 

Kaya kovuklarında yuvalanır. 

Streptopelia decaocto 

Frivaldszky, 1838 
Kumru - Y A.5 LC - III II I 

Aslında bir kır kuşudur. İnsan 

yerleşimlerine sonradan uyum 

sağlamıştır. 

Streptopelia turtur 

(Linnaeus, 1758) 
Üveyik - YZ A.3.1 LC - III II II 

Orman kenarları, ağaçlıklı açık arazi, 

tarım alanları, verimli ovalar en sevdiği 

alanlardır. 

Falconidae 

Falco columbarius 

Linnaeus, 1758 
Boz doğan - KZ B.1.2 LC II II III - 

Orman kenarlarındaki açık alanları, 

bataklık kenarlarını, tarım alanlarını 

yaşam alanı olarak tercih eder. 

Falco subbuteo 

Linnaeus, 1758 
Delice doğan - Y A.3.1 LC II II III - 

Ormanların bittiği ağaçlı açık arazilerde, 

otlak alanlarda, bulunur. 

Falco tinnunculus 

Linnaeus, 1758 
Kerkenez - Y A.2 LC II II III - 

Dağlar, vadiler, orman kenarları, 

bozkırlar, tarım alanları, deniz kıyıları 

hatta şehirlerde görülebilir. 
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Phasianidae 

Alectoris chukar (Gray, 

1830) 
Kınalı keklik - Y A.2 LC - III II II 

Çok yağış almayan, yarı kurak ve kurak 

bölgelerde, çalı ve otlarla kaplı 

yamaçlarda, vadilerde ve yüksek 

tepelerdeki ekili alanlar ve bağların 

çevresindeki kayalık, taşlı arazilerde 

sürüler halinde yaşarlar. 

Alaudidae 

Alauda arvensis 

Linnaeus, 1758 
Tarlakuşu - KZ A.4 LC - III II I 

Ağaçsız açık alanları, çiftlikleri, 

yaylaları, otlakları, kırları, fundalıkları, 

kıyı kumullarını ve ekili alanları seven 

bir kuştur. 

Calandrella 

brachydactyla (Leisler, 

1814) 

Bozkır toygarı - Y A.3 LC - II III - 

Kurak, ağaçsız, çıplak ve otlak 

bozkırlarda, tarlalar, yarı çöller ve 

kumullarda yaşar. 

Galerida cristata 

(Linnaeus, 1758) 
Tepeli toygar - Y A.3 LC - III II I 

Daha çok açık, ağaçsız kuru bölgelerde, 

tarlalarda görülmektedir. 

Lullula arborea 

(Linnaeus, 1758) 
Orman toygarı - KZ A.3 LC - III II I 

Seyrek ağaçlı araziler, orman kenarları, 

meralar, tarımsal araziler ve yaylalarda 

bulunur. 

Melanocorypha 

calandra (Linnaeus, 

1766) 

Boğmaklı toygar - Y A.5 LC - II III - 

Tarlalar, düzlüklerdeki otlaklar, alçak 

çalılık bozkırlarda ve kurak taşlık 

arazilerde yaşar. 

Cisticolidae 

Cisticola juncidis 

(Rafinesque, 1810) 
Yelpazekuyruk - Y A.2 LC - III III - 

Açık alanlardaki otluklarda, mısır 

tarlalarında ve genellikle kurak alanları 

tercih etselerse de bataklık kenarlarında 

da yaşarlar. 

Corvidae 

Corvus corone 

Linnaeus, 1758 
Leş kargası - Y A.5 LC - - III II 

Ağaçlıklı tarım alanlarında, bahçelerde, 

parklarda, orman kenarlarında, bataklık 

ve sazlıklar civarında, dağlık yerlerde 

yaşar. 

Corvus frugilegus 

Linnaeus, 1758 
Ekin kargası - Y A.5 LC - - II II 

Geniş tarım alanlarında, ovalarda, 

meralarda, çayırlarda yaşar. 

Pica pica (Linnaeus, 

1758 
Saksağan - Y A.5 LC - - II II 

Tarım alanları ile seyrek ağaçlı alanlar ve 

çalılıklarda yaşar. 

Fringillidae 

Fringilla coelebs 

Linnaeus, 1758 
İspinoz - Y A.4 LC - III II I 

Çeşitli ormanlar, korular ve fundalıklarda 

barınır ve ürer. 

Hirundinidae 

Delichon urbicum 

(Linnaeus, 1758) 
Ev kırlangıcı - YZ A.3 LC - II III - 

Şehirlerde, köylerde ve açık alanlarda 

koloniler kurar. 

Hirundo rustica 

Linnaeus, 1758 
Kır kırlangıcı - YZ A.5 LC - II III - 

Kırsal alanlarda, küçük kentlerde, ekili 

alanların civarında ürer. Üreme dönemi 

dışında sazlık alanda konaklar. 

Lanius collurio 

Linnaeus, 1758 

Kızılsırtlı 

örümcekkuşu 
- YZ A.3 LC - II II I 

Çalılık açık arazileri ve bu tip arazi 

kenarlarındaki çitlerde tünemeyi sever. 

Lanius nubicus 

Lichtenstein, 1823 

Maskeli 

örümcekkuşu 
- YZ A.2 LC - II III - 

Çalılık, fundalık, makilik alanlarda, 

ormanların içindeki açık alanlarda 

görülür. 

Motacillidae 

Anthus campestris 

(Linnaeus, 1758) 
Kır incirkuşu - YZ A.2 LC - II III - 

Taşlık, kurak ve boş arazilerde, yüksek 

veya sık çalılıkların olduğu 

bölgelerde,kum ve çakıllıklarda, 

steplerde bulunurlar. 

Anthus pratensis 

(Linnaeus, 1758) 
Çayır incirkuşu - KZ A.3 LC - II III - 

Tarım yapılmayan ağaçsız açık arazileri 

tercih ederler. 

Anthus trivialis 

(Linnaeus, 1758) 
Ağaç incirkuşu - T A.3 LC - II III - 

Açık ve yarı-kapalı alanlarda, genellikle 

seyrek ağaçlı ve çalılıklı bölgelerde 

bulunur. 

Motacilla alba Akkuyruksallayan - Y A.3.1 LC - II III - Genelde su yakınlarını tercih eder; göl, 
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Linnaeus, 1758 akarsu veya deniz civarında yaşar. 

Muscicapidae 

Erythropygia galactotes 

(Temminck, 1820) 
Çalıbülbülü - YZ A.3 LC - II III - 

Çalılık araziler, vahalar, çöl 

kanyonlarının tabanları, yarı çöller, 

bahçeler, meyve bahçeleri, üzüm bağları, 

palmiyeler ve zeytin bahçelerinde yaşar. 

Irania gutturalis 

(Guérin-Méneville, 

1843) 

Taşbülbülü - Y A.1.2 LC - II III - 

Taşlık ve çalılık kuru yamaçlar ile funda 

ve çalılıklarla örtülü kayalıklarda yaşar 

ve yuvalanır. 

Oenanthe finschii 

(Heuglin, 1869) 

Aksırtlı 

kuyrukkakan 
- Y,YZ A.1.2 LC - II III - 

Bitki örtüsü bakımından fakir arazilerde, 

taşlı kurak tepelerdeki tarlalarda, kayalık 

yamaçlarda, alçak dağların yanındaki 

dere yataklarındaki kümelenmiş taşların 

bulunduğu yerlerde, kuru / ılıman iklimin 

hüküm sürdüğü bölgeler ile yarı çöllerde 

yaşarlar. 

Oenanthe hispanica 

(Linnaeus, 1758) 

Karakulaklı 

kuyrukkakan 
- YZ A.2 LC - II III - 

Bozkır yada benzer açık arazilerdeki 

kayalık, makilik ve çalılık yamaçlarda 

ürer ve yaşar. 

Oenanthe isabellina 

(Temminck, 1829) 
Boz kuyrukkakan - YZ A.3 LC - II II I 

Yumuşak ve nispeten düz hatlı bölgeleri 

tercih ederler. Gevşek kumlu ve çakıllı 

araziler boz kuyrukkakanlar için uygun 

değildir. 

Passeridae 

Passer domesticus 

(Linnaeus, 1758) 
Serçe - Y A.5 LC - - II II 

Bahçeler, parklar ve tarlaların yaygın, gir

gin ve gürültücü kuşudur.  

Passer montanus 

(Linnaeus, 1758) 
Ağaç serçesi - Y A.3 LC - III II I 

Açık tarım arazilerine yakın ağaçlık ve 

çalılıklarda yaşarlar. Büyük bahçelerde, 

parrklar ve kentsel alanlara yakın 

yerlerde yaşar. 

Sturnidae 

Sturnus vulgaris 

Linnaeus, 1758 
Sığırcık - KZ A.5 LC - - II I 

Seyrek ormanlar, seyrek ağaçlı açık 

araziler, tarım arazileri, zeytin bahçeleri, 

parklar, meyve bahçeleri, çiftlikler ve 

şehir merkezlerinde görülürler. 

Sylviidae 

Sylvia cantillans 

(Pallas, 1764) 
Bıyıklı ötleğen - YZ A.2 LC - II III - 

Akdeniz havzasında kuru ve ılıman 

iklimde, deniz seviyesinden 

yükseltilerde, güneşli, yoğun çalılıklı 

arazilerde ve meşeliklerde ürer ve yaşar. 

Sylvia communis 

Latham, 1787 
Akgerdanlı ötleğen - T A.3 LC - II III - 

Açık alan ve tarım arazilerinde yaşayan 

bu tür, bu arazilerin etrafındaki çalılık ve 

dikenliklere yuvalanır. 

Sylvia curruca 

(Linnaeus, 1758) 

Küçük akgerdanlı 

ötleğen 
- YZ A.2 LC - II III - 

Açık ve ekili alanlarda yuva yapmağa 

elverişli çalılıkların ve ağaçların olduğu 

bölgelerde yaşarlar. Orman kenarları, 

parklar ve bahçeler de bu türün 

rastlanabileceği mekanlardır. 

Sylvia melanocephala 

(Gmelin, 1789) 
Maskeli ötleğen - KZ A.3 LC - II III - 

Alçak çalılıklar, makiler, bahçeler ve Gü

ney Avrupa’da dağ eteklerindeki fundalık

lar ve zeytin bahçelerinde özellikle bodur 

fidanlıklarda görülür. 

Turdidae 

Turdus merula 

Linnaeus, 1758 
Karatavuk - Y A.3 LC - III II II 

Parklar, bahçeler, korular da dahil olmak 

üzere şehir merkezlerinden dağlık 

bölgelere kadar her bölgede bulunurlar. 

Kaynaklar: 

1. Baran, İ., Yılmaz, İ., 1984. Ornitoloji Ders Notları. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi 

Basımevi, İzmir, (87):1-323. 

2. Bilgin, C.C., 1994. Türkiye Avifaunasının tarihsel gelişimi ve son durum. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 
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Temmuz 1994, Trakya Üniversitesi, Edirne, Zooloji Seksiyonu, 6:259-265.  

3. Cox, G.W., 2010. Bird Migration and Global Change. Islandpress, Wahington, Covelo, London, 1-291. 

4. Ergene, S., 1945. Türkiye Kuşları. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri, İstanbul, (4):1-361. 

5. Green, I., Moorhouse, N., 1995. A Birdwatchers’ Guide to Turkey. Bird Watcher’s Guides Prion Ltd., England, 1-

122.  

6. Kasparek, M., Bilgin, C.C., 1996. Türkiye Kuşları Tür Listesi., 25-88, içinde: Türkiye Omurgalılar Tür Listesi (A. 

Kence, C.C. Bilgin, eds), Nurol Matbaacılık A.Ş., Ankara, 1-183. 

7. Kirwan, G.M., Martins, R.P., Eken, G., Davidson, P., 1998. Checklist of the Birds of Turkey. OSME Sandgrouse 

Supplement 1, USA, 1-32. 

8. Kiziroğlu, İ., 1989. Türkiye Kuşları. Orman Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayın ve Tanıtma Şube 

Müdürlüğü Basım Tesisleri. Ankara, 1-312. 

9. Kiziroğlu, İ., 2009. Türkiye Kuşları Cep Kitabı. Ankamat Matbaacılık San. Ltd. Şti., 1-534.  

10. Kumerloeve, H., 1962. Zur Kenntnis der Sumpf- und Wasservogelfauna der Türkei. J. Om., Berlin, 105: 307-325. 

11. Newton, I., Dale, L., 2001. A comparative analysis of the avifaunas of different zoogeographical regions. Journal of 

Zoology, 254(2): 207-218. 

12. Turan, N., 1990. Türkiye’nin Av ve Yaban Hayvanları / Kuşlar. Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1-274 

 

Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu tarafından hazırlanan The Birds of Türkiye adlı yayında, 

kuş türlerinin korunma durumu ve statüleri ile ilgili olarak kullanılan sembollerin 

açıklaması şu şekildedir:  
 

A1 : Nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesi altında olan türler 

A1.1 : Nesli tükenmiş olan türler 

A1.2 : Tüm Türkiye’deki birey sayısı 1-25 çift arasında olan türler  

A2 : Birey sayısı 26-50 çift altında kalan ve yayılış gösterdikleri bölgelerde büyük risk altında olan türler 

A3 : Birey sayısı 51- 200 (500) çift arasında kalan ancak bazı bölgelerde oldukça azalmış türler 

A4 : Birey sayıları fazla olmakla birlikte belirli bölgelerde azalmış olan türler. 

B : Geçici olarak Türkiye’ye gelen ve biyotopların yok edilmesi ile risk alına girecek türler 

B1 : Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ancak Anadolu’da üremeyen türler 

B2-B3 : Anadolu’dan transit olarak geçen veya kışlak olarak kullanan ve risk derecesi daha düşük olan türler 

Y : Düzenli olarak yurdumuzda kuluçkaya yatan yerli kuş türleri 

G : Yurdumuzda kuluçkaya yattıktan sonra göç eden türler 

K : Yurdumuzda kuluçkaya yatmayan, yurdumuzu transit göç esnasında kullanan türlerdir 

KZ : Kış aylarını yurdumuzda geçiren, kış ziyaretçisi türlerdir 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda, proje alanı ve yakın çevresinde 47 kuş türü tespit 

edilmiştir. Bern Sözleşmesine göre 29 tür EK-II listesinde, 13 tür EK-III listesinde 

bulunmaktadır. 5 tür ise Bern Sözleşmesi ek listelerinde yer almamaktadır. 

 

IUCN Kırmızı Listeye göre proje alanında belirlenen türlerin tamamı “LC” 

kategorisinde yer almaktadır. 

 

Merkez Av Komisyon Kararlarına (MAK) göre; 10 tür EK-I listesinde ve 8 tür EK-II 

listesinde listesinde bulunmaktadır. 

 

Proje alanı ve yakın çevresinde tespit edilen ornitofauna içerisinde endemik bir tür 

bulunmamaktadır. 

 

Memeliler 

 

Dünyada 5.416 memeli türü yaşamaktadır (Wilson ve Reeder, 2005). Türkiye’de ise 

memeli takımlarından Eulypotyphla (Kirpiler ve Sivriburunlu fareler), Chiroptera 

(Yarasalar), Lagomorpha (Yaban tavşanları), Rodentia (Kemiriciler)’dan sonra sırasıyla 

Carnivora (Etçiller), Perissodactyla (Tektoynaklılar), Artiodactyla (Çifttoynaklılar) ve 

Cetace (Deniz memelileri)’ye ait yaklaşık 161 tür (Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve 

Değerlendirme Raporu-2012) mevcuttur. Ancak bugün Türkiye’de Perissodactyla 

ordosunu temsil eden yabani tür bulunmamaktadır. Türkiye farklı coğrafik bölgeler 

itibariyle farklı memeli faunasına sahiptir. 
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Proje alanı ve çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel memeli türleri Tablo 

2.b.2.6’da verilmiştir. 

 
Tablo 2.b.2.6. Proje Alanı ve Çevresi Memeli Türleri 
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Canidae 

Canis aureus Linnaeus, 1758 Çakal - LC III - II II   

Vulpes vulpes (Linnaeus, 

1758) Kızıl Tilki - LC - - II II Özellikle ormanlarda, kırlarda, tarlalarda 

Felidae 

Felis silvestris Schreber, 

1777 
Yaban Kedisi  

- LC II II III - Kayalık alanlarda ve sık ormanlarda 

Mustelidae 

Martes martes (Linnaeus, 

1758) 
Ağaç Sansarı - LC - III III - 

Step ve açık alanlara komşu yaşlı ve boylu 

ormanlarda 

Mustela nivalis Linnaeus, 

1766 
Gelincik - LC - III II I 

Orman kenarları, üzüm tarlaları, kırlar ve 

otluk alanlar 

Rhinolophidae 

Rhinolophus ferrumequinum 

(Schreber, 1774) 

Büyük 

nalburunlu 

yarasa - LC - - III - Ormanlarda, ağaçlık ve çalılık yerlerde 

Vespertilionidae 

Eptesicus (bottae) anatolicus 

(Peters, 1869) 

Akdeniz geniş 

kanatlı yarasa - LC - - III - 

Tarihi harabelerde, Kayalık dağların 

olduğu, düşük tarım alanları, Akdeniz 

bölgesi vejetasyonunı içeren yarı kurak 

habitatlarda 

Erinaceidae 

Erinaceus concolor Martin, 

1837 Kirpi - LC - - III - 

Çalılıklı ormanlardan, büyük park ve 

bahçelere kadar pek çok yerde 

Soricidae 

Crocidura leucodon 

(Hermann, 1780) 

Çiftrenkli 

Beyazdişli 

Böcekçil - LC - II III - Çeşitli habitatlarlarda 

Muridae 

Mus musculus Linnaeus, 

1758 Ev faresi - LC - - III - İnsanlara çok yakın ortamlarda 

Rattus norvegicus 

(Berkenhout, 1769) Göçmen Sıçan - LC - - III - 

Binalardaki oyuklarda, uzun kollara ayrılan 

ve dışarıya çıkışı çok olan tünellerde 

Rattus rattus (Linnaeus, 

1758) Sıçan - LC - - III - 

Binalardaki oyuklarda, uzun kollara ayrılan 

ve dışarıya çıkışı çok olan tünellerde 

Sciuridae 

Spermophilus 

xanthoprymnus (Bennett, 

1835) 

Anadolu 

Yersincabı - NT - - III - 

Bozulmamış, az eğimli düzlükler, step ve 

çayırlarda 

Spalacidae 

Spalax (Nannospalax) 

leucodon Nordmann, 1840 

Beyazdişli 

Körfare - DD - - III - Açık ve kuru step alanlarda 

Kaynaklar 

1. Albayrak, İ., 1982. Doğu Anadolu Yarasaları (Mammalia: Chiroptera) ve Yayılışları. A.Ü. Fen Fakültesi Zooloji 

Dalı. 128 s. Ankara 

2. Arnett, E.B., 2006. A preliminary evaluation on theuse of dogstorecover bat fatalities at wind-energy facilities. 

Wildlife SocietyBulletin, v. 34, p. 1440–1445. 

3. Arnett, E.B., Brown, W.K., Erickson, W.P., Fiedler, J.K., Hamilton, B.L., Henry, T.H., Jain, A., Johnson, G.D., 

Kerns, J., Koford, R.R., Nicholson, C.P., O’Connell, T.J., Piorkowski, M.D., and Tankersley, R.D., Jr., 2008.Patterns 

of bat fatalities at wind-energy facilities in North America: Journal of Wildlife Management, v. 72, p. 61–78. 

4. Baerwald, E.F.,and Barclay, R.M.R., 2009.Geographic variation in activity and fatality of migratory bats at wind-

energy facilities. Journal of Mammalogy, v. 90, p. 1341–1349. 

5. Baerwald, E.F.,Edworthy, J., Holder, M., andBarclay, R.M.R., 2009. A large-scale mitigation experimenttor educe 

bat fatalities at wind-energy facilities. Journal of Wildlife Management, v. 73, p. 1077–1081. 
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6. Council of Europe, 2002.Appendices to the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 

Habitats. Secretariat Memorandum prepared by the Directorate of Environment and Local Authorities. Strasbourg, 26 

pp. 

7. Cryan, P.M., 2011.Wind turbines as landscape impediments to the migratory connectivity of bats. 

EnvironmentalLaw, v. 41, p. 355–370. 

8. Demirsoy, A., 2003. Türkiye Memelileri (Monografi). METEKSAN Yayınları, 292 s, Ankara, 1998. 

9. Kıvanç, E., 1988. Türkiye Spalax’larının Coğrafik Varyasyonları. A.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü. 

10. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Merkez Av Komisyonu 2014-2015 

Dönemi Av Sezonu Kararları. 

11. Yiğit, N., Kuran, E., Sözen, M., Karataş, A., 2006.The Rodents of Turkey (Editor: Ali Demirsoy; authors:). 

METEKSAN Yayınları, 80 s, İngilizce, Ankara 

 

Faaliyet alanı ve etki alanında bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması 

muhtemel 14 tane memeli türünden 2 tanesi Bern Ek-II ve 2 tanesi Bern Ek-III listesinde 

yer almaktadır.  
 

Merkez Av Komisyon Kararlarına (MAK) göre; 1 tür Ek-I ve 2 tür EK-II listesinde 

bulunmaktadır. 
 

Memeli türleri arasında IUCN Red List Kategorileri Listesi’ne göre 12 tür LC 

kategorisinde, 1 tür NT kategorisinde ve 1 tür de DD kategorisinde yer almaktadır.  
 

Proje alanı ve yakın çevresinde tespit edilen memeli faunasında endemik bir tür 

bulunmamaktadır.  
 

İnceleme alanı içerisinde jeotermal enerji santralleri, tarım alanları ve yerleşim 

yerleri bulunmaktadır. İnsan faaliyetlerinden kaynaklı antropojenik etkilerden dolayı flora 

ve faunada bozulmalar gözlenmiştir. Proje alanının çevresi daha çok tarla bitkilerinden 

oluşan bir bitki örtüsüne sahiptir. Bununla birlikte tek yıllık otsu bitkiler alana hâkimdir. 

Zengin gibi görünen bu flora; ıslahı yapılmış, tarla ve bahçelerden oluştuğundan doğal 

bitki örtüsünü kaybetmiş ve bu sebeple gerçekleştirilen faaliyetin ekolojik açıdan doğaya 

olan etkisinin minimum düzeyde olduğu gözlenmiştir.  
 

Her ne kadar gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında doğaya olan etkinin minimum 

olduğu gözlense de gerçekleştirilen faaliyetler sırasında oluşabilecek evsel katı atıklar, 

evsel atıksular, ambalaj atıkları, atık piller, tıbbi atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, 

tehlikeli atıklar vb. kesinlikle çevreye gelişigüzel atılmamalı, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 

bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmeliklere mutlaka uyulmalıdır. Özellikle evsel 

atıksular, jeotermal atıksular ve katı atıklar (çöpler) çevreye gelişigüzel deşarj edilmemeli, 

bu konuda taşeron firma ve çalışan personeller bilgilendirilmelidir. 
 

Bölgede yeni kurulacak tesislerin alana en büyük etkisi hafriyat çalışmaları sırasında 

oluşacak biyomass kaybıdır. Habitatlarda meydana gelen bu ve benzeri deformasyonların 

“Ekolojik Restorasyon” ilkelerine uygun olarak restore edilmesi ve habitatlarda 

fizyonomiye hakim olan bitki türlerinin oluşturduğu sinekolojik (Fitososyolojik) ünitelerin 

yapısının korunması birincil önceliktir. Bu sebeble hafriyat çalışmaları sırasında üstten 

sıyrılacak toprak örtüsünün yeniden alanda rehabilitasyon çalışmalarında kullanılması 

gerekmektedir. Zira inşaat ve ekolojik restorasyon çalışmalarının tamamalanmasından 

sonra alanda yeni floristik yapının gelişmesini engelleyecek herhangi bir durum söz 

konusu değildir. 
 

Tesisin işletme aşaması sırasında enerji üretimi için gerekli olan sıcak suyun büyük 

bir kısmı boru hatlarıyla yer üstünden geçirileceğinden dolayı biyomass kaybı en aza 

indirgenmektedir. Alanda mevcut boru hatları tamamen kapalı sistemler olduğundan 

floristik yapıya etkisi söz konusu olmamaktadır. 
 



SİS ENERJİ ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) PROJESİ 

ÜRETİM A.Ş. PROJE TANITIM DOSYASI 

107 

Faaliyet alanı ve çevresinde habitat özelliği nedeniyle endemik, nadir, nesli tehlikede 

olan, “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern 

Sözleşmesi)” Ek-1 listesine göre koruma altına alınması gereken bir bitki türü 

bulunmamaktadır. Faaliyet ünitelerinin yer aldığı sahalar ve bu sahaların çevresinde Bern 

Sözleşmesi Ek -1 listesinde yer alan flora türü bulunmadığından, Bern Sözleşmesi Madde 

5’de yer alan hususlara uyulmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

Ayrıca üretim sonrasında oluşan soğuk su termal rezervuara doğrudan geri 

pompalanacağından dış ortama deşarj gözlenmemektedir. Bundan dolayı da floristik 

yapıya etkiden bahsedilememektedir.  

 

Canlılar içerisinde H2S ve SO2 gibi salınan gazlara en duyarlı olan bitki grubu 

tohumsuz bitkiler (Cryptogamae)’dir. Tohumlu bitkiler (Spermatophyta veya 

Phanerogamae) içinde ise kozalaklı bitkiler en duyarlı olan bitki grubudur. Bunları, otsu 

bitkiler ve yaprak döken ağaçlar izler. Genel olarak, bitkilerin kirliliğe olan duyarlılığını 

etkileyen başlıca faktörler aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Maruz kalma anındaki yaş ve gelişme aşaması, 

 Yaprakların biçimi, yüzey alanı, ıslanabilirlik ve suyun tutulması gibi yüzey 

özellikleri, 

 Maruz kalma süresi, 

 Maruz kalma sıklığı ve biçimi. 

 

Doğrudan etkiler arasında, bitkilerde tepki olarak görülen bulgulann en sık 

rastlananları, görülebilir yaprak hasarları ile büyümenin ve ürünün azalma potansiyelidir. 

 

Görülebilir yaprak hasarları, patojenlere karşı düşük direncin yanı sıra, ürün ve 

ekonomik değer kaybı ile sonuçlanabilir. Nekrotik başkalaşma veya yaprakların kıvrılması 

ve kuruması gibi yapısal değişiklikler, fotosentetik yaprak yüzeyini azaltarak, biyomas 

üretimini azaltır. 

 

Literatürde, kuru birikimin etkileri daha az çalışılmıştır. Ortamın kükürt derişiminin 

yaklaşık %4-5 olduğu bir alanda, 4 yıl boyunca, kuru kükürt birikimine kronik olarak 

maruz kalan çamlarda, kayda değer iğne kaybına neden olduğu kaydedilmiştir. Diğer 

yandan, küçük dozlarda absorplanan atmosferik kükürdün, özellikle kükürt eksikliği olan 

topraklarda yetişen bitkiler için yararlı olduğu görülmüştür. 

 

Günümüzde pekçok jeotermal güç santrali H2S’i atmosfere bırakmaktadır. İnsan için 

H2S’in psikolojik etki sınırları düşük konsantrasyonlarda (0,06 ppm) kokudan, yüksek 

konsantrasyonda (>600 ppm) 1 saat solunması ile ölüme kadardır. Bitkiler için H2S’in 

düşük konsantrasyonlarda; 0,03-0,1 ppm konsantrasyonlarda bitki büyümesi için yararlıdır. 

0,3-3 ppm çoğu bitkilere zarar verebilir, daha yüksek konsantrasyonlar yapraklarda doku 

bozukluğu, büyüme azalmasına neden olur. Atmosferde sülfür oksitlerine (SOx) oksitlenir 

ve su ile yeryüzüne ıslak ya da kuru olarak düşmektedir. Bu yüzden jeotermal güç 

santrallerinden kaynaklanabilecek asit yağmurları gözlemlenmelidir. Birçok jeotermal güç 

santralinden atmosfere yayılan H2S değerleri toplum sağlığı için riskli değildir (Yıllık 130 

ppb) ancak kokusu ile fark edilmektedir. 

 

Bitkiler solunum için oksijene, özümleme içinse CO2’ye ihtiyaç duyarlar. Bitki 

gelişimini yalnızca toprak-bitki-su ilişkilerine bağlı olarak açıklamak yeterli değildir. 

Atmosferdeki gazların değişiminin de göz önüne alınması gerekmektedir. Özellikle 
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fotosentez olayının yapıtaşı olan CO2 gazı bitki gelişiminde oldukça etkilidir. Optimal bir 

fotosentez için CO2 miktarı 1.200 ppm olmalıdır. Ortamdaki karbondioksit miktarı 1.200 

ppm dolaylarında olduğunda bitkilerden maksimum verim sağlanabilir. Ancak CO2 miktarı 

1.200 ppm’den yukarı çıktıkça bitkiler için tekrar öldürücü olmaya başlar. 10.000 ppm 

dolaylarında ise bitkiler fotosentez yapamayacak duruma gelirler ve ölürler. 
 

Söz konusu projelerin çevreye etkide bulunacağı en önemli nokta ise tesislerden 

verilen baca gazı (CO2 ve H2S emisyonları) emisyonlarıdır. Havadan yağış olarak yaş ya 

da kuru çökelme yoluyla oluşan kirleticiler flora elemanlarının kurumasına neden 

olabilmektedir. Bu nedenle tesislerden kaynaklanan baca gazı emisyonlarının Sanayi 

Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerde tutulması 

son derece önemlidir. Bununla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

akredite edilmiş ölçüm firmalarına gerekli analiz ve ölçümler yaptırılmalı ve ölçümler 

sonucunda alınan verilere göre tesiste gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ölçüm 

sonuçlarının yüksek çıkması durumunda; gaz salınımının azaltılması için tesise gerekli 

olan emisyon azaltma önlemleri alınmalıdır. 
 

Proje alanı ve etrafında, jeotermal enerji santrali, tarım alanları ve yerleşim yerleri 

bulunması sebebiyle antropojenik etki seviyesi yüksektir. Bu sebeple alanda dağılış 

gösteren türler daha önceden bölgeyi terk etmiştir. Mevcut türler ise antropojen etkilere 

adapte olmuş türlerden oluşmaktadır. Buna ek olarak, tespit edilen fauna türleri arasında 

endemik bir türün olmaması, fauna türlerinin hareketli olması ve proje alanı çevresinde göç 

edilecek alternatif habitatların bulunması nedeniyle yapılan faaliyetten fauna türlerinin 

olumsuz etkilenmediği öngörülmektedir. 
 

İnceleme alanına kümülatif olarak fauna türleri ve çevreye olacak etkilerden biri 

gürültüdür. İşletme aşamasından ziyade inşaat aşamasında bu etkiden dolayı fauna 

elemanları bölgeyi yuvalanma veya beslenme alanı olarak kullanmaktan vazgeçebilirler. 

Bunu engellemek amacıyla son teknolojinin kullanılması, gerekli görüldüğü takdirde 

kaynağında azaltılması için araştırmaların yapılması gerekmektedir. İnşaat aşamasının 

tamamlanmasıyla fauna elemanları tarafından alan yeniden yuvalanma / beslenme alanı 

kullanılacaktır. 
 

İşletme aşamasında olan proje alanları fauna türleri için yapay gizlenme alanları 

teşkil edebilecek durumdadır. Bu gibi alanlar, özellikle yaz aylarında vücut sıcaklığını 

dengede tutabilmek adına poikiloterm (soğukkanlı) sürüngenler için dinlenme alanı olacağı 

öngörülmektedir. Bu sebeple doğal ortamlarından faaliyet alanına gelebilecek olan fauna 

türlerine herhangi bir zarar verilmemesi konusunda proje kapsamında çalışacak personele 

konunun uzmanı tarafından gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.  
 

Ayrıca işletme aşamasında alanda sürekli bulunacak personel av dönemi dışında 

avlanma faaliyetleri mutlak suretle yetkililere bildirilmelidir.  
 

Proje alanı ve yakın çevresinde tespit edilen fauna türleri arasında IUCN ve MAK 

listeleri ile korunan türler bulunmaktadır. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmalarda bu 

sözleşmelerdeki tüm koruma tedbirlerine uyulmalıdır.  
 

Projenin inşaat ve işletme aşamasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2873 Sayılı Milli 

Parklar Kanunu, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Yönetmeliklerine, Bern Sözleşmesi 

Ek-2 ve Ek-3 listesinde bulunan fauna türleri ile ilgili olarak da Bern Sözleşmesi koruma 

tedbirlerine ve bu sözleşmedeki 6. ve 7. madde hükümlerine uyulmalı ve gerekleri yerine 

getirilmelidir. 
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Bunlar; 

 

Yaşama ortamlarının korunması ile ilgili olarak (4. madde); 

 

 Her Akit Taraf, yabani flora ve fauna türlerinin yaşama ortamlarının, özellikle Ek-1 

ve Ek-2 nolu ek listelerde belirtilenlerin ve yok olma tehlikesi altında bulunan doğal 

yaşama ortamlarının muhafazasını güvence altına almak üzere, uygun ve gerekli yasal ve 

idari önlemleri alacaktır.  

 

 Akit Taraflar, planlama ve kalkınma politikalarını saptarken, önceki paragraf 

uyarınca korunan sahaların muhafaza gereksinimlerine, bu gibi yerlerin her türlü 

tahribattan uzak veya tahribatın mümkün olan en alt düzeyde tutulmasına özen 

göstereceklerdir. 

 

 Akit Taraflar, Ek-2 ve Ek-3 nolu ek listelerde belirtilen göçmen türler için önem 

taşıyan ve kışlama, toplanma, beslenme, üreme veya tüy değiştirme yönünden göç 

yollarına uygun ilişki konumunda bulunan sahaların korunmasına özel dikkate göstermeyi 

kabul ederler. 

 

 Akit Taraflar, bu maddede değinilen doğal yaşama ortamlarının korunması için 

bunların sınır bölgelerinde bulunması halinde, çabalarını uyumlu kılmak yönünden 

eşgüdüm sağlamayı taahhüt ederler.  

 

Kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri ile ilgili olarak (6. madde); 

 

 Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri, 

 

 Üreme ve dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek, 

 

 Yabani faunayı bu sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme, 

geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek, 

 

 Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu 

yumurtaları alıkoymak, 

 

 Fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti yasaktır. 

 

Korunan fauna türleri ile ilgili olarak (7. madde); 

 

 Kapalı av mevsimleri ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esaslara, 

 

 Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun 

durumlarda geçici veya bölgesel yasaklamaya, 

 

 Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde 

bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde 

düzenlenmesi hususlarına uyulacaktır.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 

 

PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME 

AŞAMASINDA ÇEVRESEL ETKİLERİ VE 

ALINACAK ÖNLEMLER 
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3. PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL 

ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

 

“Sis Enerji Üretim A.Ş.” tarafından Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Tepeköy ve Baklacı 

Mahalleleri, Ova Mevkide 2013/01 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı içerisinde 

15 adet kuyu kullanılarak “Özmen 4 JES (19,9 MWe)” projesi planlanmaktadır. Proje 

kapsamında sondaj lokasyonlarında yapılacak arazi hazırlık ve kaynak arama ile santralin 

arazi hazırlık ve işletme aşamaları esnasında oluşması muhtemel çevresel etkiler ve 

alınacak önlemler aşağıda başlıklar altında incelenmiştir. 

 

Atıksular 

 

Proje kapsamında yapılması planlanan kaynak arama (sondaj) ve jeotermal santralin 

işletilmesi faaliyetleri 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan 

faaliyetler arasında yer almamaktadır. Ancak proje kapsamında oluşacak evsel nitelikli 

atıksuların paket atıksu arıtma tesisi kurularak 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 21’e 

(evsel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarj standartları tablosu) göre en yakın alıcı 

ortama deşarjının gündeme gelmesi durumunda 2018/14 sayılı “Atıksu Arıtma/Derin 

Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi” kapsamında Manisa Valiliği, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’nden proje onayı alınacak ve entegre çevre bilgi sistemi (e-çbs) 

üzerinden “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Atıksu Deşarjı Konulu Çevre 

İzni” müracaatı yapılacaktır. Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin söz konusu 

Yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenmesi durumunda güncel mevzuat çerçevesinde 

yükümlülükler yerine getirilecektir. 

 

a. Sondaj Lokasyonu 

 

Proje kapsamında 15 adet sondaj çalışması planlanmış olup, arazi hazırlık 

aşamasında çalışacak 10 kişinin su kullanımından kaynaklanacak atıksular 2 m
3
/gün, 

sondaj aşamasında çalışacak 25 kişinin su kullanımından kaynaklanacak atıksular ise 5 

m
3
/gün olarak hesaplanmıştır. Evsel nitelikli atıksular; 19.03.1971 tarih ve 13783 Sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan 

Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümleri gereğince proje kapsamında 

kurulacak olan şantiyede inşa edilecek olan sızdırmaz fosseptik tankta biriktirilecektir. 

Fosseptikte biriken atıksular, periyodik olarak Alaşehir Belediyesi tarafından ücret ve 

makbuz karşılığında vidanjör ile çekilecek ve arıtma tesisine yönlendirilerek bertaraf 

edilecektir. 

 

Sondaj çalışmasında kullanılacak olan sondaj çamurundaki (su+süspansiyon) su 

miktarı değişkenlik gösterebilecek olmakla birlikte yaklaşık 500 varil (80 m
3
) su ihtiyacı 

olması ön görülmektedir. Söz konusu su ihtiyacı MASKİ Genel Müdürlüğüne ait tanker 

dolum merkezinden tankerlerle taşınarak karşılanacak olup, sondaj çamuru, çamur 

havuzuna alınarak devir daimi sağlanacağından atıksu oluşumu söz konusu değildir. 

 

Proje kapsamında açılacak kuyunun kaynağa ulaşılması ile birlikte kuyu temizliğinin 

yapılarak kuyunun stabil hale getirilmesi ve sıcaklık, basınç, debi ve jeokimyasal 

özelliklerinin belirlenebilmesi için kuyu test çalışmasının yapılması bir zorunluluktur.  
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Test süresince açığa çıkacak su ve buhar karışımından oluşan jeotermal kaynak, 

borular vasıtasıyla kil dolgusu ve jeomembranı bulunan depolama alanına aktarılacaktır. 

Test suları çamur havuzlarında olduğu gibi sızdırmasız alanda biriktirilecektir. Test suyu 

depolama alanındaki suyun büyük bir bölümü buharlaşma yoluyla kaybolacaktır. Kalan 

kısım ise reenjeksiyon pompaları vasıtasıyla alındığı formasyona geri basılacaktır. 
 

Proje kapsamında sondaj lokasyonlarında yapılacak arazi hazırlık çalışmaları 

esnasında çalışma alanında ve stabilize yollarda tozumanın önlenmesi amacıyla arazöz ile 

nemlendirme işlemi yapılacaktır. Söz konusu nemlendirme işlemi için yaklaşık 5 m
3
/gün 

su ihtiyacı söz konusu olup, suyun toprak bünyesinde kalacak olması nedeniyle herhangi 

bir atıksu oluşumu söz konusu değildir. 
 

Proje kapsamında açılması planlanan sondaj lokasyonlarında yer alacak çamur 

havuzlarına ve test suyu depolama havuzlarına yakın mesafede yüzeysel su kaynağı 

bulunmamakla birlikte sondaj çamuru biriktirme havuzlarına ve test suyu toplama amaçlı 

yapılan sızdırmaz zeminli havuzların etrafı, topraktan daha yüksek olacak şekilde (yani 

daha yüksek kottan) çimentolanmakta ve membran da bu çimentonun içerisine 

konulmaktadır. Dolayısıyla çamur havuzlarından ve test suyu depolama havuzlarından 

dışarıya herhangi bir sızıntı olması beklenmemektedir. 
 

Projenin tüm aşamalarında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak Yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine 

uyulacaktır. 
 

b. Santral Alanı 
 

Proje kapsamında santral alanının inşaat aşamasında çalışacak 100 personelin ve 

işletme aşamasında çalışacak azami 20 personelin ihtiyacı olan içme suyu 17/02/2005 tarih 

ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik” kriterlerine göre her yıl düzenli olarak kontrol ve denetim izleme 

analizlerinin Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş ve akredite olmuş laboratuvarlarda 

yaptırılacak ve analiz raporları muhafaza edilecektir. Kullanma suyu ihtiyacının ise teknik 

olarak uygun olması durumunda öncelikli tercih olarak şebekeye bağlantı yapılarak 

karşılanması sağlanacaktır. Şebekeye bağlantının yapılamaması durumunda ise kullanma 

suyu ihtiyacı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait tanker dolum merkezinden karşılanacaktır.  
 

Proje kapsamında çalışacak personelin kullanacağı suyun tamamının atık suya 

dönüşeceği kabulü ile inşaat aşamasında 20 m
3
, işletme aşamasında ise günde 4 m

3
 evsel 

nitelikte atıksu oluşacaktır. Evsel nitelikli atıksular; 19.03.1971 tarih ve 13783 Sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan 

Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümleri gereğince inşa edilecek olan 

sızdırmaz fosseptik tankta biriktirilecektir. Fosseptikte biriken atıksular, periyodik olarak 

Alaşehir Belediyesi tarafından ücret ve makbuz karşılığında vidanjör ile çekilecek ve 

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” çerçevesinde Atıksu Deşarjı konulu Çevre İznine 

sahip arıtma tesisine yönlendirilerek bertaraf edilecektir. 
 

Projenin inşaat ve işletme aşamasında oluşması muhtemel atık suların bertarafı 

hususunda; 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 

hükümlerine uyulacaktır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri çerçevesinde 

(Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, 

Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Yeraltı Sularının 

Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik vb.) çevrenin ve su 

havzalarının korunması, kirliliğin önlenmesi için gerekli her türlü önlemin alınması 

sağlanacaktır. 
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Jeotermal rezervuardan üretim kuyuları ile santral aktarılacak jeotermal akışkan 

reenjeksiyon kuyuları ile tekrar alındığı formasyona gönderilecek, yani reenjeksiyon 

uygulaması yapılacaktır. 

 

Evsel Nitelikli Katı Atıklar 

 

Çalışmalar boyunca çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar 

(belediye atıkları) oluşacaktır. Proje kapsamında sondaj lokasyonu arazi hazırlık 

aşamasında çalışacak 10 kişiden kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı 13,4 kg/gün, 

sondaj aşamasında çalışacak 25 kişiden kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı 33,5 

kg/gün, santral alanı arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışacak 100 kişiden kaynaklı 

evsel nitelikli katı atık miktarı 134,0 kg/gün ve santralin işletme aşamasında çalışacak 20 

kişiden kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı ise 26,8 kg/gün olarak hesaplanmıştır. 

 

Evsel nitelikli katı atıklar (belediye atıkları) aşağıda verilen konteynerlerde 

depolandıktan sonra Alaşehir Belediyesi Katı Atık Toplama Sistemine verilecek ve Manisa 

Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesislerine yönlendirilmesi sağlanacaktır.  

 

Ambalaj Atıkları 
 

Projenin tüm aşamalarında çalışan personelin yeme-içme ihtiyacından ve alana 

ambalajlarıyla getirilen malzemelerden kaynaklı ambalaj atıklarının oluşması 

kaçınılmazdır. Kâğıt, karton, plastik, metal, cam vb. ambalaj atıklarının geri kazanımı 

mümkün olup, 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin 5. maddesinin (d) bendi gereğince 

ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak proje alanının çeşitli noktalarına yerleştirilecek 

konteynerlerde depolanması sağlanacaktır. Manisa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından lisanslandırılmış geri kazanım firmalarına verilerek 

değerlendirilmesi sağlanacaktır. Katı atıkların ağırlık olarak %30’unun ambalaj atığı olarak 

varsayıldığında
13

 sondaj lokasyonu arazi hazırlık aşaması için 4 kg/gün (13,4 kg/gün * 

0,3), sondaj aşamasında 10 kg/gün (33,5 kg/gün * 0,3), santral alanı arazi hazırlık ve inşaat 

aşamasında 40 kg/gün (134 kg/gün * 0,3) ve santralin işletilmesi aşamasında ise 8 kg/gün 

(26,8 kg/gün * 0,3) ambalaj atığı oluşması beklenmektedir. 
 

Bitkisel Atık Yağlar 
 

Çalışacak personellerin yemek ihtiyacının dışarıdan hazır olarak getirilerek 

karşılanması planlanmaktadır. Yemek ihtiyacının tesiste hazırlanarak giderilmesi 

durumunda oluşacak bitkisel atık yağlar, 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında 

ayrı toplanması ve geri kazanımı esas olup, çevreye zarar vermeyecek şekilde 

depolanması, taşınması, doğrudan veya dolaylı olarak yüzey suları ile yeraltı suyuna, 

denize, kanalizasyona, drenaj sistemi ile toprağa verilmesi engellenecektir. 
 

Oluşacak bitkisel atık yağ miktarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

lisanslandırılmış firmalar aracılığıyla geri kazanıma yönlendirilmesi ya da il ve ilçe 

merkezlerinde yer alan bitkisel atık yağ toplama makinelerine bırakılarak ilgili belediye 

vasıtasıyla geri kazanıma yönlendirilmesi sağlanacaktır. 
 

                                                 
13 Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Atık Yönetimi Eylem Planı 2008-2012  
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Atık Yağlar 

 

Projenin tüm aşamalarında çalışacak makine ve ekipmanların bakımları sırasında atık 

yağların oluşması muhtemeldir. Oluşması muhtemel atık yağlar 30.07.2008 tarih ve 26952 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü 

Yönetmeliği”nin 18. maddesi gereğince geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilmiş 

tank/konteyner içerisinde ve kapalı alanda geçici olarak depolanacak olup, 9. maddede 

belirtilen atık yağ üreticisi yükümlülükleri yerine getirilecektir. 

 

Oluşan atık yağlar biriktirilmesi akabinde analizi yapılarak kategorisi belirlenecek ve 

buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış “Atık Yağ Geri 

Kazanım/Bertaraf” tesislerine yönlendirilecektir. 

 

Sondaj Çamurları 

 

Sondaj çamuru jeotermal kaynağa ulaşılana dek tabanın temizlenmesi, kesintilerin 

dışarı atılabilmesi, formasyondaki çatlakların kapatılarak göçme ve oluk oluşumunu 

engellemesi, yüksek formasyon basınçlarının kontrol edilebilmesi için kullanılmaktadır. 

Sondaj çamuru özel çamur tanklarında oluşturulmakta olup, yüzeye çıkan kesintiler ile 

birlikte çamur + kesintiler elekten geçirilir ve kullanılabilecek nitelikteki kısmı tekrar 

çamur tankına yönlendirilirken kesintiler ve bir miktar sondaj çamuru katkı malzemeleri 

içeren çamur, çamur havuzuna (mud pit) yönlendirilmektedir. 

 

Çamur havuzu (mud pit) boyutları inilecek derinliğe, formasyona ve kullanılacak 

çamur miktarına göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak 25 m x 40 m olarak 

boyutlandırılmaktadır. 

 

Çamur havuzunda (mud-pit) biriktirilen atık sondaj çamuru kurutmaya bırakılacak 

olup, kalan çamur kekinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş 

laboratuvarlarca numune alınacaktır. Alınan numunenin 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin Ek-3/B sinde yer alan 

tehlikelilik analizine göre durumu belirlenecektir. Atık sondaj çamuru, tehlikelilik analizi 

sonrasında lisanslı geri kazanım/bertaraf firmaları ile anlaşma yapılarak 

değerlendirilecektir. 

 

Gürültü 

 

Proje kapsamında arazi hazırlık aşaması süresince gürültü düzeyi gün boyu 

değişiklik gösterecektir. Çalışmaların günün belirli saatlerinde (07:00-19:00) 

gerçekleştirilecek olması, gürültü oluşumunu belli bir ölçüde sınırlandırabilecektir. Sondaj 

lokasyonunda ve santral alanında yapılacak arazi hazırlık çalışmaları esnasında en yakın 

alıcı ortamlarda gürültü seviyesi 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ÇGDYY Ek-VII Tablo-5’te belirtilen şantiye alanı için 

çevresel gürültü sınır değeri olan 70 dBA’ nın altında kalmaktadır. 

 

Bölüm 1.ç.4’te verildiği üzere sondaj aşaması ve santralin işletilmesi ise 04.06.2010 

tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇGDYY Ek-VII 

Tablo-4’te endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri baz alınarak 

değerlendirilmiş olup, yapılan hesaplamalar sonucu sondaj çalışmaları ve santralin 

işletilmesi sırasında en yakın yerleşim yerlerinde sınır değerin çok altında kalınmaktadır. 
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Proje sahasında, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı ÇGDY Yönetmeliği’nin dördüncü 

bölümü (Çevresel Gürültü Esas ve Kriterleri) çerçevesinde; üretim faaliyeti sırasında 

meydana gelebilecek gürültü konusunda “Madde 22: İşletme, Tesis ve İşyerleri için 

Çevresel Gürültü Kriterleri” ile ilgili hususlara uyulacaktır. 

 

Santralin işletilmesi aşamasında kuyu lokasyonlarında herhangi bir gürültü oluşumu 

söz konusu olmayacaktır. Santralde temel gürültü kaynakları türbin, NCG egzoz bacası ve 

soğutma kulesi fanları olarak sayılabilir. İşletme aşamasında en yakın yerleşime olan 

uzaklık (Baklacı ve Tepeköy Mahalleleri – 1,5 km) göz önünde bulundurulduğunda gürültü 

konusunda herhangi bir etki beklenmemektedir. Bununla birlikte en yakın hanelerden 

kaynaklı herhangi bir şikayet durumunda gürültü kaynaklarında izolasyon (gürültü 

kaynağının çevresinin yalıtım malzemeleri ile kapatılması) uygulaması yapılması, gerekir 

ise buna ek olarak gürültü kaynağı ile alıcı arasında gürültüyü engelleyici perde/bariyer 

uygulaması yapılabilecektir. Söz konusu çalışmalarda mevzuat sınır değerleri baz alınarak 

uygulama yapılacaktır. 

 

Proje kapsamında çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik 

yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için 

23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü 

Yönetmeliği kapsamında gerekli önlemler alınacaktır. Proje sahasında gürültünün sahada 

çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini önlemek amacıyla, çalışanların maruz kaldığı 

gürültüyü söz konusu yönetmelikte belirtilen maruz kalma sınır değerini (87 dBA) 

aşmayacak şekilde azaltan kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılacaktır. 

 

Bu kapsamda çalışanlara 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 13. Maddesinin (b) 

bendine ve 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine uygun olarak kulak koruyucuları verilecek ve bu koruyucular çalışanlar 

tarafından kullanılacaktır. 

 

Emisyonlar 

 

Projenin sondaj lokasyonu arazi hazırlık aşaması ile santralin arazi hazırlık ve inşaat 

aşamasında kazı ve arazi tesviye çalışmalarından kaynaklı olarak toz emisyonu oluşması 

söz konusu olacaktır. 

 

Sondaj faaliyeti boyunca herhangi bir emisyon oluşması söz konusu değildir. Sadece 

araç hareketlenmelerinden kaynaklı olarak egzoz gazı emisyonu oluşacaktır. Bununla 

birlikte kullanılacak jeneratörlerden kaynaklı emisyonun oluşması kaçınılmazdır. 

 

Santralin işletilmesi sırasında ise soğutma kulesi üzerinde yer alacak NCG (non-

condensable gases) egzoz bacası üzerinden yoğuşmayan gazlar atmosfere bırakılmaktadır. 

 

Projenin tüm aşamalarında oluşacak emisyon miktarları ve 03.07.2009 tarih ve 

27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesindeki değerlendirmeleri Bölüm 1.ç.3’te 

verilmiştir. 
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Arazide oluşabilecek tozlanmayı minimuma indirgemek için emisyon kaynağında 

sulama, savurma yapmadan boşaltma işlemlerinin yapılması, yolların ıslah edilmesi, 

malzeme taşınması durumunda araçların üzerinin branda ile kapatılması ve malzemenin üst 

kısmının %10 nemde tutulması gibi önlemler alınacaktır. Yağışın olmadığı, kurak 

dönemlerde; bitkisel toprağın alınması çalışmalarından başlayarak, tüm faaliyet süresince 

saha arazözle düzenli olarak nemlendirilecek ve böylece toz oluşumu minimum seviyeye 

indirgenmiş olacaktır. 
 

Bunlara ek olarak, araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma 

indirgenmesi için, 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca; trafik 

muayeneleri, egzoz gazı emisyon ölçümleri yapılmış araçlar kullanılacak ve araçların rutin 

kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek 

çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na uygun şekilde 

çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme 

yapmalarına dikkat edilecektir. 
 

Projenin tüm aşamalarında 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak Yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 

hükümlerine uyulacaktır. 
 

Bitkisel Toprak ve Hafriyat Atıkları 
 

Bitkisel toprağın öncelikli olarak santral alanı peyzaj çalışmalarında kullanılması 

tercih edilecek olup, ihtiyaç fazlası bitkisel toprak olması durumunda tarımsal üretime 

kazandırılmak üzere çiftçilere ya da peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere Alaşehir 

Belediyesine verilerek değerlendirilecektir. Sondaj lokasyonlarında çamur havuzundan 

kaynaklı oluşacak hafriyat toprağının ise kaynak arama süreci sonunda çamur havuzunun 

(mud-pit) geri kapatılmasında kullanılmak üzere alanda bekletilmesi planlanmaktadır. 

Santral alanı arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında oluşacak hafriyat toprağının tekrar 

dolgu ve arazi tesviye çalışmalarında kullanılması planlanmakta olup, artan hafriyat 

atığının olması durumunda ilgili belediyeye ait hafriyat depolama alanına taşınacaktır. 
 

Bitkisel toprak, proje alanı içerisinde eğimi % 5‟ten fazla olmayan uygun bir alanda 

geçici olarak depolanacak, bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar 

önlenecek ve toprağın kalitesi korunacaktır. Bitkisel toprak uzun süre açıkta bırakılacak ise 

yüzeyinin çabuk gelişen bitkiler ile örtülmesi temin edilecektir. Ayrı toplanan bitkisel 

toprak sondaj çalışmaları tamamlandıktan sonra arazi ıslah çalışmaları sırasında iş 

makineleriyle yüzeye tekrar serilecektir. Bu şekilde bitkisel toprak tekrar doğaya 

kazandırılacaktır. 
 

Projenin tüm aşamalarında 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 
 

Jeolojik-Hidrolojik-Hidrojeolojik Özellikler ve Alınacak Önlemler 
 

Proje kapsamında planlanan santral alanı ve sondaj lokasyonları, Gediz Grabeni 

içerisinde Kuvaterner yaşlı çökeller üzerinde yer almaktadır. Bu çökeller genelde, 

akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi malzemelerin, suyun akış hızının azalması 

sonucu elverişli yerlere birikmesi sonucu meydana gelen tortullardır. 
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Ruhsat alanı içinde mostra veren bir diğer birim ise, bölgede temeli oluşturan 

Menderes Masifine ait metamorfitlerdir. 
 

Proje alanına en yakın diri fay, santral alanına yaklaşık 3,3 km, en yakın sondaj 

lokasyonuna (Ö-39) ise yaklaşık 1,7 km mesafeden geçmektedir. 
 

Proje alanı Türkiye genelinde ayrılmış olan su havzalarından Gediz Havzası 

içerisinde yer almaktadır. Proje alanı yakın çevresinde bulunan en önemli yüzey suyu, 

santral alanına yaklaşık 45 m, en yakın sondaj lokasyonuna (Ö-27) ise yaklaşık 85 m 

mesafede yer alan Alaşehir Çayı’dır. Ayrıca, ruhsat alanı sınırları içinde irili ufaklı 

mevsimsel akışa sahip kuru dereler ile sulama – kurutma kanalları da yer almaktadır. Proje 

alanı yakın çevresinde herhangi bir göl, gölet veya baraj bulunmamaktadır. 
 

Proje inşaat ve işletme aşamasında yüzey sularına hiç bir şekilde deşarj 

yapılmayacak, katı veya sıvı atık dökülmeyecek, dere yataklarının kesitleri 

daraltılmayacak, derelerin her iki sahilinde şev üstlerinden itibaren asgari 20'şer metrelik 

şeritvari sahada kazı ve dolgu yapılmayacak, erozyonla oluşacak rüsubatın dere yataklarına 

intikali saha içerisinde alınacak önlemlerle engellenecektir. 
 

Ek-1.o’da verilen Soğukyurt ve Tepeköy Jeotermal Alanlarına Ait Hidrojeolik Etki 

Değerlendirmesi Raporu’na göre alandaki hidrolojik unsurlar aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır: 
 

Akarsular; Tepeköy ruhsat sahasının içinden Kovalık çayı, Kargalı deresi ve Üçgöz 

deresi geçerek yine ruhsat sahası içerisinde Alaşehir Çayı’na katılmaktadır. Alaşehir Çayı 

Gediz nehrinin ana kollarındandır ve Salihli yakınlarında Gediz nehrine katılmaktadır. 
 

Alaşehir ovasının en büyük akarsuyu ve ana su kaynağı olan Alaşehir Çayı üzerinde 

iki akım gözlem istasyonu yer almaktadır. Bunlardan membada olan Baklacı akım gözlem 

istasyonu, mansapta olanı ise Taytan Köprüsü akım gözlem istasyonudur. Baklacı akım 

gözlem istasyonu, ruhsat sahası içerisinde yer almakta olup akım gözlem istasyonuna ait 

bilgiler Ek-1.o’da yer alan “ Soğukyurt ve Tepeköy Jeotermal Alanlarına Ait Hidrojeolik 

Etki Değerlendirmesi Raporu” içerisinde bulunmaktadır. 
 

Su Kaynakları; ruhsat sahası içerisinde önemli bir su kaynağı yer almamaktadır. 
 

Göller; ruhsat sahası içerisinde doğal veya yapay göl bulunmamaktadır. 
 

Bataklıklar; ruhsat sahası içerisinde bataklık bulunmamaktadır. 
 

Sığ Kuyular ve Sondaj Kuyuları; Alaşehir grabeninde sulama ve kullanma amaçlı 

açılan 600’den fazla sığ kuyu ve sondaj kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyuların derinliği 20 

metreden 200 metreye kadar değişmektedir. Aşırı su kullanımına bağlı olarak yeraltı suyu 

seviyesi son 535 yılda yaklaşık 30 metreye yakın düşüm göstermiştir. 
 

18.03.2018 tarihli ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan ve 

01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yenilenmiş “Türkiye Deprem Tehlike 

Haritası Ek-6’da verilmiş olup, proje alanı üzerinde işaretlenmiştir. Proje alanı AFAD 

tarafından yayınlanan interaktif deprem tehlike haritası üzerinde incelenmiş olup, proje 

alanının yaklaşık orta noktasının 475 Yıl Tekrarlanma Periyodu için en büyük yer 

ivmesinin (PGA 475) 0,528 g olduğu tespit edilmiştir. 
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Flora-Fauna 
 

Proje alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması muhtemel 

flora ve fauna türleri ve korunma statüleri Bölüm 2.b.2’de listelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. Proje kapsamında floranın, üst toprağın sıyrılmasından dolayı 

biyomass kaybına uğraması ve zarar görmesi kaçınılmaz olup, bu zararı minimuma 

indirmek için sondaj öncesinde sıyrılan bitkisel toprağın depolanması ve saklanması 

sürecinde olabilecek kayıplar önlenecek ve toprağın kalitesi korunacaktır. Bitkisel toprak 

uzun süre açıkta bırakılacak ise yüzeyinin çabuk gelişen bitkiler ile örtülmesi temin 

edilecektir. 
 

Proje alanında bulunan ve bulunması muhtemel fauna türleri için gerekli uyarılar 

yapılarak özellikle rahatsız edilmeyeceklerdir. 
 

Faaliyetin her aşamasında, 11.07.2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na ve ilgili 

Yönetmeliklere uyulacaktır. 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
 

Proje kapsamında kullanılacak teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza 

riski, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına harfiyen uyulması durumunda düşük olacaktır. 

Projenin arazi hazırlık, sondaj ve işletme aşamalarında kullanılacak makine ve 

ekipmanlardan kaynaklanabilecek kaza riskinin minimuma indirilmesi için faaliyet sahibi 

09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında, sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine 

getirmekle yükümlü olacaktır. 
 

Projenin tüm aşamalarında insan sağlığına yönelik muhtemel tüm risklerin önlenmesi 

amacıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde 

belirtilmiş tüm sağlık ve güvenlik kurallarına uyulacaktır. 
 

Proje alanında çıkabilecek iş kazası, yangın, vb. acil durumlara müdahale etmek için; 

mevcut yönetmelik ve kanunlara uygun olarak proje sahası içerisinde yangın söndürme alet 

ve ekipman donanımları (yangın söndürme tüpleri, kova, kürek vb.), ilk yardım 

malzemeleri, vb. bulundurulacak ve herkesin kolayca ulaşabileceği uygun yerlere 

yerleştirilecektir. Proje kapsamında, iş güvenliği ve işçi sağlığını koruma amaçlı olarak 

hazırlanacak olan Acil Durum Müdahale Planı, doğal afet, yangın, sabotaj gibi acil 

durumlarda işlerlik kazanacaktır. 
 

“Bölüm 1.d Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski” 

başlığı altında acil durumlarda uygulanacak eylem planı oluşturulmuş olup, saha 

çalışmalarına başlanılması ile birlikte detaylı bir Acil Müdahale Planı ve Acil Müdahale 

Ekibi oluşturularak gerekli önlemler alınacaktır. Acil Müdahale Ekibi Organizasyon 

Şeması ve Talimatlar proje alanında herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir noktada 

bulundurulacaktır. 
 

Faaliyet esnasında ve sonrasında drenaj sorunu oluşturulmaması, su kaynaklarının 

(yer altı ve yer üstü) korunması büyük önem arz etmektedir. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 

ilgili Yönetmelikleri çerçevesinde (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Su Havzalarının 

Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik, Yüzeysel Su 
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Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında Yönetmelik vb.) çevrenin ve su havzalarının korunması, kirliliğin 

önlenmesi için gerekli her türlü önlemler alınacaktır. Dolayısıyla jeotermal kaynaklı 

suların hiçbir şekilde dere yataklarına dökülmemesi, yüzey ve yeraltı suları ile dere 

yataklarına ulaşımını engelleyici her türlü tedbirler alınacaktır. 

 

Çevre kirliliğini önlemek için “2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanarak 

çıkartılan ve çıkartılacak olan; Tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge vb. hükümlerine 

uyulacaktır.” Ayrıca “faaliyet ile ilgili olarak; üretim yönteminde veya üretim 

kapasitesinde değişiklik yapılması planlandığında gerekli izinlerin alınması için Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat edilecektir. 

 

Kurum Görüşleri ve Değerlendirmeler 

 

Projeye ilişkin Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü (İzmir), Manisa Su ve 

Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü ile Manisa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görüşleri 

alınmıştır. 

 

Ek-1.j’de verilen Manisa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 

31.07.2019 tarih ve 16207 sayılı yazısında projenin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 

Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği açısından herhangi bir sakıncası 

olmadığı belirtilmiştir. 

 

Ek-1.k’da verilen Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 31.10.2019 

tarih ve 896415 sayılı yazısında belirtildiği üzere yapılan saha çalışması neticesinde 

herhangi bir sit/tescil kaydına rastlanmamıştır. Bununla birlikte yapılacak her türlü inşai ve 

fiziki müdahale sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde ilgili yasanın 4. 

maddesi gereği en yakın Mülki İdare Amirliğine veya Müze Müdürlüğü’ne ivedilikle haber 

verilecektir. 

 

Ek-1.l’de verilen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel 

Müdürlüğü’nün 02.09.2019 tarih ve 39013 sayılı yazısında belirtildiği üzere; 

 

Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak altyapı tesisleri Sis Enerji Üretim A.Ş. 

tarafından gerçekleştirilecek, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün “Atık Suların Kanalizasyon 

Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” 13. maddesinde (Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı 

Yerlerdeki Atık Su Kaynaklarının Uyacağı Şartlar) yer alan şartlara, Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği ile Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara 

Ait Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

 

Söz konusu görüş yazısı ekinde belirtilen kanalizasyon hattı üzerinde veya 

çevresinde çalışma gerekliliğinin oluşması durumunda Alaşehir İlçe Şefliği teknik 

ekipleriyle koordinasyonlu olacak şekilde çalışılacaktır. 

 

Proje konusu faaliyetten kaynaklı her türlü atığın yakın çevredeki derelere ulaşması 

veya deşarj edilmesi önlenecek, bu atıkların mevzuata uygun şekilde bertarafı 

sağlanacaktır. 
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Proje konusu faaliyetlerden kaynaklı olarak MASKİ Genel Müdürlüğü uhdesinde yer 

alan tesislere herhangi bir zarar verilmesi durumunda zararın tazmini Sis Enerji Üretim 

A.Ş. tarafından sağlanacaktır. 

 

Ek-1.m’de verilen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün 22.01.2020 tarih ve 53254 sayılı 

görüşünde belirtildiği üzere santral alanı ve sondaj noktaları Alaşehir Sulama sahası 

içerisinde yer almamaktadır. Ancak, ÇED alanının ve ruhsat alanının bir kısmı Alaşehir 

Sulaması içerisinde kalmakta olup, ilerleyen dönemde Özmen 4 JES (19,9 MWe) (2013/01 

Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatında 15 Adet Sondaj Dâhil) projesinde 

herhangi bir değişiklik yapılması durumunda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü görüşü alınarak 

hareket edilecektir. Projede yapılacak revizyonlarda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün anılan 

yazı ekinde paylaşılan Alaşehir Sulaması haritası dikkate alınacaktır. 

 

Sondaj lokasyonları için derelerin/nehirlerin her iki sahilinde, dere/nehir şev üst 

çizgisinden itibaren 25’er metrelik alan kullanılmayarak boş bırakılacaktır. 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek (arazi hazırlama ve ulaşım/nakliye dâhil) her 

türlü faaliyet sırasında, sondaj çalışma alanları ve çevresindeki dere/nehir yataklarına her 

türlü müdahaleden kaçınılacak, bu derelerin/nehirlerin kadastral ve doğal yatakları ile 

mevcut yatak genişlikleri korunacak, suyun tam ve serbest akışını engelleyecek 

faaliyetlerde bulunulmayacaktır. Arazide, çalışma alanının köşe noktalarına beton kazıklar 

çakılarak faaliyet alanları belirlenecek, dere yatakları hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. 

Faaliyet kapsamındaki ulaşım/nakliye yolu güzergâhlarının dere/nehir yataklarını kestiği 

noktalarda yapılması gerekecek çay/dere geçişleri ile ilgili projeler, uygulama öncesinde 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü görüşüne sunulacak; hidrolik akış kesitine uygun ve akış kesiti 

daha küçük ebatları gerektirse dahi en az 2.00 m x 2.00 m ebatlarında geçiş yapıları 

yapılacaktır. Dere yataklarının üzeri her ne amaçla olursa olsun kapatılmayacak, dere 

yataklarındaki uygulamalarda 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ile ilgili 

tüm kanun, genelge ve yönetmeliklere uygun olarak hareket edilecektir. 

 

Proje alanının içerisinde taşkınlara karşı her türlü önlem faaliyet sahibi tarafından 

alınacaktır. Herhangi bir taşkın olayından dolayı oluşabilecek can ve mal kaybı, üretim 

kaybı dahil her türlü zarar ziyandan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ve çalışanları sorumlu 

tutulmayacak ve bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Ruhsat sahası 

içerisinden Alaşehir Çayı geçmekte olup, söz konusu çayın yatak mihverinden itibaren 

sağlı sollu 75’şer metre olmak üzere 150 metre genişliğindeki şeritvari alan Bakanlar 

Kurulu Kararı ile taşkın alanı ilan edilmiş olup, taşkın sahası ilan edilen alanda 4373 Sayılı 

Kanun Hükümlerine uygun hareket edilecektir. 

 

Projenin işletme aşamasına geçmeden önce hidrojeolojik değerlendirme raporu için 

uygunluk görüşü alınacaktır. Yine işletme aşamasına geçmeden önce gözlem noktaları DSİ 

2. Bölge Müdürlüğü görüşüne sunulacak, uygun noktalar belirlendikten sonra örnekleme 

yapılarak yeraltı sularının sıcaklık ve EC değerlerini ölçen otomatik limnigraf monte 

edilecektir. İzleme sonuçları ise aylık periyotlar halinde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne 

sunulacaktır. 

 

Jeotermal faaliyetlerden kaynaklanabilecek başta arsenik ve bor olmak üzere; ilki 

faaliyet öncesi alınmak üzere, her mevsimsel dönemde bir defa olmak kaydı ile yılda en az 

dört kere, proje etki alanını temsil edecek yüzey ve yeraltı suyu noktalarından, fiziksel ve 

kimyasal (sıcaklık, tuzluluk, elektriksel iletkenlik, pH, çözünmüş oksijen, hidrojen-sülfür, 
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alkalinite, bakır, çinko, cıva, kurşun, demir, mangan, kadminyum, arsenik, toplam askıda 

katı madde, toplam organik madde, karbon, vb.) parametreler belirlenerek, ölçümler DSİ 2. 

Bölge Müdürlüğü’ne paylaşılacaktır. 

 

Faaliyetin yüzey ve yeraltı suları üzerindeki olumsuz etkilerinin engellenmesi ve bu 

etkilerin izlenebilmesi amacıyla DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek her türlü 

önlem, izleme çalışması vb. uygulama yerine getirilecek ve bu uygulamalarla ilgili idari, 

hukuki, mali tüm sorumluluk faaliyet sahibine olacaktır. 

 

Proje kapsamında yapılması planlanan kaynak arama (sondaj) ve jeotermal santralin 

işletilmesi faaliyetleri 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan 

faaliyetler arasında yer almamaktadır. Ancak proje kapsamında oluşacak evsel nitelikli 

atıksuların paket atıksu arıtma tesisi kurularak 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 21’e 

(evsel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarj standartları tablosu) göre en yakın alıcı 

ortama deşarjının gündeme gelmesi durumunda 2018/14 sayılı “Atıksu Arıtma/Derin 

Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi” kapsamında Manisa Valiliği, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’nden proje onayı alınacak ve entegre çevre bilgi sistemi (e-çbs) 

üzerinden “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Atıksu Deşarjı Konulu Çevre 

İzni” müracaatı yapılacaktır.  

 

Arazi hazırlama, inşaat ve işletme aşamalarında, jeotermal akışkan, sondaj çamuru ve 

tesisten kaynaklanacak her türlü atık/atıksuyun derelere ulaşması veya deşarj edilmesi 

önlenecek, bu atıkların mevzuata uygun biçimde bertarafı sağlanacaktır. 

 

Proje kapsamında 167 Sayılı Yeraltısuları Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Su 

Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında Yönetmelik, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Atık Yönetimi 

Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. 

 

Projenin ilerleyen aşamalarında sondaj alanlarında veya ruhsat alanının diğer 

bölümlerinde jeotermal kaynak arama, üretim, reenjeksiyon amaçlı sondajlar, akışkan 

iletimi, enerji üretim tesisi vb. gerçekleştirilmesi gerekliliği durumu ortaya çıkar ise her 

türlü faaliyet hakkında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü görüşü ayrıca alınacaktır. 

 

Bunlara ilaveten proje kapsamında kullanılacak tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı 

kullanılması için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesi 

çerçevesinde gerekli izinler alınmadan herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir (Bkz. Ek-

1.p). 

 

Projenin çevresel etkilerinin azaltılması için alınacak önlemler Tablo III.1’de 

özetlenmiştir. 
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Tablo 3.1. Projenin Çevresel Ekilerinin Azaltılması İçin Alınacak Önlemler 

 

Aşama Atığın Türü 
Atığın 

Miktarı 
Atığın Bertaraf Şekli 

Sondaj 

Lokasyonu 

Arazi 

Hazırlık 

Aşaması 

Atık Su 2 m3/gün 

Personelden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli atık sular; 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı ‘‘Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde 

Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik’’ uyarınca sızdırmaz fosseptik çukurunda biriktirilecek ve fosseptik dolduğunda, Alaşehir 

Belediyesinden temin edilecek vidanjör ile ücreti karşılığında aldırılarak atık suyun bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

Evsel Nitelikli 

Katı Atık 
13,4 kg/gün 

Projede çalışacak personelden kaynaklanan evsel katı atıklar 02.04.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” uyarınca çeşitli noktalara yerleştirilmiş ağzı kapalı çöp bidonlarında ayrı ayrı toplanacak olup, belli 

periyotlarda Alaşehir Belediyesinin Katı Atık Bertaraf Sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

Ambalaj Atıkları 4 kg/gün 

Katı atıkların ağırlık olarak %30’unun ambalaj atığı olarak varsayıldığında 3 kg/gün ambalaj atığı oluşacaktır. Projede çalışacak personelden 

kaynaklanan ambalaj kâğıdı, pet şişe, cam şişe vb. atıklar “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca; kullanılan malzeme ve 

oluştuğu kaynağa bakılmaksızın diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı geri kazanım firmalarına verilerek değerlendirilecektir. 

Atık Yağ 
Miktar belli 

değil 

Arazi hazırlık aşamasında çalışacak araçların bakım, onarım ve temizlikleri proje sahasında yapılmayacak olup, en yakın yetkili servislerde 

ve/veya akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Ancak araç bakımlarının zorunlu olarak proje sahasında yapılması söz konusu olursa, bu 

durumda oluşması muhtemel atık yağların bertarafı için 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri uygulanacaktır. 

Toz Emisyonu 0,34 kg/saat 

Arazi hazırlık çalışmaları sırasında oluşacak toz emisyonunun önlenmesi amacıyla, savurma yapılmadan doldurma ve boşaltma yapılacak, 

gerektiği takdirde araziye su spreylemesi yapılarak toprağın nemli tutulması sağlanacaktır. 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında hareket edilecektir. 

Araç Emisyonu 
Miktar belli 

değil 

Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için, 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak 

bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na uygun 

şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. 

Bitkisel Toprak 

 

Hafriyat 

4.800 ton 

 

3.600 ton 

Sondaj lokasyonunda bitkisel toprağın sıyrılması sonrasında bitkisel toprak ve çamur havuzu kazısından kaynaklı olarak hafriyat toprağının 

oluşması söz konusudur. Bitkisel toprağın çevredeki tarım arazilerine verilerek ya da belediye tarafından park ve bahçelerde kullanılmak 

üzere tekrar tarımsal üretime/peyzaja kazandırılması planlanmakta olup, kuyu lokasyonunda ilgili mevzuatta belirtilen konulara uygun olarak 

depolanması ve sondaj lokasyonunda peyzaj amaçlı kullanılması da alternatif bir yöntem olacaktır. 

 

Planlanan projenin arazi hazırlık çalışmaları esnasınca yapılacak hafriyat çalışmaları 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. 

Gürültü <70 dBA 

Projenin arazi hazırlık aşamasında kamyon, ekskavatör, yükleyici ve jeneratörün kullanılması planlanmakta olup, araç ve ekipmanların 

tamamının eş zamanlı olarak çalıştığı varsayımıyla en yakın hanedeki gürültü düzeyi 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ÇGDYY Ek-VII Tablo-5’te verilen sınır değeri (70 dBA) sağlamaktadır. Bununla birlikte arazi hazırlık 

aşamasında çalışacak araç ve ekipmanların bakımlı olmasına özen gösterilecek, tüm araç ve ekipmanların eşzamanlı olarak çalıştırılması söz 

konusu olmayacak ve çalıştırılması gerekli olmayan araç kontaklarının kapatılması konusunda uyarılarda bulunulacaktır. 
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Aşama Atığın Türü 
Atığın 

Miktarı 
Atığın Bertaraf Şekli 

Sondaj 

Aşaması 

Atık Su 5 m3/gün 

Personelden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli atık sular; 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı ‘‘Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde 

Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik’’ uyarınca sızdırmaz fosseptik çukurunda biriktirilecek ve fosseptik dolduğunda, Alaşehir 

Belediyesinden temin edilecek vidanjör ile ücreti karşılığında aldırılarak atık suyun bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

Evsel Nitelikli 

Katı Atık 
33,5 kg/gün 

Projede çalışacak personelden kaynaklanan evsel katı atıklar 02.04.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” uyarınca çeşitli noktalara yerleştirilmiş ağzı kapalı çöp bidonlarında ayrı ayrı toplanacak olup, belli 

periyotlarda Alaşehir Belediyesinin Katı Atık Bertaraf Sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

Ambalaj Atıkları 10 kg/gün 

Katı atıkların ağırlık olarak %30’unun ambalaj atığı olarak varsayıldığında 10 kg/gün ambalaj atığı oluşacaktır. Projede çalışacak personelden 

kaynaklanan ambalaj kâğıdı, pet şişe, cam şişe vb. atıklar “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca; kullanılan malzeme ve 

oluştuğu kaynağa bakılmaksızın diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı geri kazanım firmalarına verilerek değerlendirilecektir. 

Atık Yağ 
Miktar belli 

değil 

Sondaj aşamasında çalışacak araçların bakım, onarım ve temizlikleri proje sahasında yapılmayacak olup, en yakın yetkili servislerde ve/veya 

akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Ancak araç bakımlarının zorunlu olarak proje sahasında yapılması söz konusu olursa, bu durumda 

oluşması muhtemel atık yağların bertarafı için 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri uygulanacaktır. 

Araç Emisyonu 
Miktar belli 

değil 

Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için, 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak 

bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na uygun 

şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. 

Gürültü <55 dBA 

Sondaj aşamasındaki en majör gürültü kaynağı sondaj kulesi olacaktır. Bununla birlikte jeneratörlerin de gürültü etkisini artırması 

öngörülmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda en yakın yerleşim yerlerindeki gürültü düzeyi ÇGDYY Ek-VII Tablo-4’te verilen sınır 

değerlerin altında kalmaktadır. Modellemede tüm sondaj lokasyonlarında çalışmaların eş zamanlı olarak başlatıldığı ve tüm araç ve 

ekipmanların da aynı anda çalıştığı varsayılmış olup, reel durumda modelleme sonuçlarının altında gürültü oluşumu beklenmektedir. Olası 

şikâyet durumlarında akredite laboratuvarlar tarafından ölçümler ile mevcut durum ortaya konularak gerekli önlemler alınmalıdır. 

Sondaj Çamuru 
Miktar belli 

değil 

Sondaj çamuru miktarı, inilecek derinliğe ve formasyon özelliklerine göre her kuyu özelinde değişkenlik göstermektedir. Sondaj çamuru, 

sondaj boyunca sirkülasyon halinde kullanılırken yüzeye çıkan kesintiler/kırıntılar çamur havuzuna (mud pit) alınmaktadır. 

 

Çamur havuzunda (mud-pit) biriktirilen atık sondaj çamuru kurutmaya bırakılacak olup, kalan çamur kekinden Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş laboratuvarlarca numune alınacaktır. Alınan numunenin 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin Ek-3/B sinde yer alan tehlikelilik analizine göre durumu belirlenecektir. Atık sondaj çamuru, 

tehlikelilik analizi sonrasında lisanslı geri kazanım/bertaraf firmaları ile anlaşma yapılarak değerlendirilecektir. 

Test Suyu 
Miktar belli 

değil 

Sondaj çalışması sonucunda kaynağa ulaşılması ile birlikte akışkanın yüzeye çıkmasına kontrollü olarak müsaade edilecek, kuyudaki stabilite 

sağlanana dek (kuyu temizliği) bu işlem yapıldıktan sonra kaynaktan numuneler alınarak test edilecektir. Test süresince açığa çıkacak su ve 

buhar karışımı jeotermal kaynak borular vasıtasıyla tıpkı çamur havuzlarında olduğu gibi kil dolgusu ve jeomembranı bulunan test suyu 

depolama alanına aktarılacaktır. Test suları sızdırmasız alanlarda biriktirilecektir. Havuz hacminin dolması durumunda kuyubaşı vanaları ile 

su ve buhar karışımının çıkışı durdurulacaktır. Test suyu depolama alanındaki suyun büyük bir bölümü buharlaşma yoluyla kaybolmaktadır. 

Kalan kısım ise reenjeksiyon kuyuları ile tekrar jeotermal akışkanın alındığı akifere geri gönderilecektir. 
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Aşama Atığın Türü 
Atığın 

Miktarı 
Atığın Bertaraf Şekli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santral 

Alanı 

Arazi 

Hazırlık 

ve İnşaat 

Aşaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atıksu  20 m3/gün 

Proje kapsamında çalışacak 100 kişiden kaynaklı oluşacak yaklaşık 20 m3/gün atıksu, 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı ‘‘Lağım Mecrası 

İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik’’ uyarınca sızdırmaz fosseptik çukurunda biriktirilecek ve fosseptik 

dolduğunda, Alaşehir Belediyesinden temin edilecek vidanjör ile ücreti karşılığında aldırılarak atık suyun bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

Katı Atık  134 kg/gün 

Oluşan atıklardan geri kazanımı mümkün olan (lastik, kağıt, plastik vb.) ve geri kazanımı mümkün olmayan atıklar (organik atıklar vb.) ayrı 

ayrı toplanacak şekilde proje sahasının çeşitli noktalarına yerleştirilen ağzı kapalı konteynırlarda (çöp kovalarında) biriktirilecektir. Geri 

kazanımı mümkün olan atıklar lisanslı geri kazanım firmalarına verilerek bertaraf edilecek; geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise 

Alaşehir Belediyesi katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilecektir. 

 

Arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklanacak katı atıkların(yemek artığı vb.) denizlere, göllere ve benzeri alıcı 

ortamlara, caddelere ve ormanlara dökülmesinin yasak olduğu konusunda çalışanlar uyarılacak ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin öngördüğü 

hususlar yerine getirilecektir. 

Hava 

Emisyonları 
0,448 kg/sa 

Arazi hazırlık çalışmaları esnasında “SKHKKY” Ek-1’de belirtilen hususlara uyulacaktır. Arazide oluşabilecek tozlanmayı minimuma 

indirgemek için, emisyon kaynağında, savurma yapmadan doldurma ve boşaltma işlemlerinin yapılması, yolların ıslah edilmesi, malzeme 

taşınması sırasında araçların üzerinin branda ile kapatılması ve malzemenin üst kısmının % 10 nemde tutulması gibi önlemler alınacaktır. 

Ayrıca proje kapsamında malzemelerin taşınması esnasında yollarda tozun indirgenmesi amacıyla gerektiğinde arazöz ile yolların sulanması 

sağlanacaktır. 

Araç 

Emisyonları 

Miktar belli 

değil 

Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için, 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak 

bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na uygun 

şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. 

Bitkisel Toprak 

ve Hafriyat 

Atıkları 

16.800 ton 

 

55.840 ton 

Santral alanı arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında oluşacak bitkisel toprak ve hafriyat toprağının tekrar dolgu ve arazi tesviye çalışmalarında 

kullanılması planlanmakta olup, artan hafriyat atığının olması durumunda ilgili belediyeye ait hafriyat depolama alanına taşınacaktır. 

Planlanan projenin arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları esnasınca yapılacak hafriyat çalışmaları 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. 

Ambalaj Atıkları 40 kg/gün 

Ambalaj kâğıdı, pet şişe, cam şişe vb. atıklar ise “Ambalaj ve Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 23. Maddesi uyarınca; kullanılan 

malzeme ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı geri kazanım firmalarına verilerek 

değerlendirilecektir. Tehlikeli kapsamına giren ambalaj atıkları olması durumunda ise bu konuda lisanslı firmalara verilerek bertaraf 

sağlanacak olup, atıkların lisanslı araçlarla taşınması yaptırılacaktır. 
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Aşama Atığın Türü 
Atığın 

Miktarı 
Atığın Bertaraf Şekli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santral 

Alanı 

Arazi 

Hazırlık 

ve İnşaat 

Aşaması 

Atık Yağlar 
Miktar belli 

değil 

İnşaat aşamasında çalışacak araçların bakım ve onarımları, yetkili servislerinde yapılacaktır. Ancak araçların tesis içerisinde bakım ve 

onarımının yapılma zorunluluğu ortaya çıkar ise atık yağların toprağa ve/veya suya karışmasının önlenmesi amacı ile atık yağlar kapalı ve 

sızdırmasız metal bir kapta toplanarak 30.07.2008 tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında lisans almış geri kazanım firmasına sözleşme dâhilinde verilecektir. 

 

Araçların tesis içerisinde bakım ve onarımları yapılması durumunda; şantiye alanı içerisinde taban sızdırmazlığı sağlanmış ve üzeri sundurma 

yapı ile kapatılmış alanda yapılacak olup, yapılacak çalışmalar esnasında “08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hareket 

edilecektir. 

Bitkisel Atık 

Yağlar 

Miktar belli 

değil 

Projenin tüm aşamalarında yemek ihtiyacının dışarıdan hazır olarak alana getirilerek karşılanması planlanmaktadır. Ancak tesis alanı 

içerisinde yemekhane kurulması durumunda oluşacak kullanılmış kızartmalık yağlar, diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir 

kapta toplanacaktır. Kullanılmış kızartmalık yağları, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara 

dökülmeyecektir. Bu bağlamda bitkisel atık yağların bertarafı için 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri yerine getirilecektir. 

Ömrünü 

Tamamlamış 

Lastikler 

Miktar belli 

değil 

Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastikler, atıklardan ayrı olarak toplanması ve lisanslı firmalara satışı 

gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış 

Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”nin öngördüğü şartlar yerine getirilecektir.  

Atık Pil ve 

Aküler 

Miktar belli 

değil 

Ömrünü tamamlamış pil ve akülerin, insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin 

önlenmesi için 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 

Yönetmeliği”nin 13. Maddesinde belirtildiği üzere evsel atıklardan ayrı toplanarak biriktirilecek ve lisanslı toplama noktalarına ve geçici 

depolama yerlerine teslim edilerek bertaraf edilecektir. 

Tıbbi Atıklar 
Miktar belli 

değil 

Arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışacak kişilerin sağlık sorunlarına müdahale etmek amacıyla yapılacak tedavi amaçlı revir ünitesinden 

oluşacak atıkların miktarı belirlenememekle birlikte çok az miktarda olacağı tahmin edilmektedir. Oluşan tıbbi atıklar, 25.01.2017 tarih ve 

29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 10. Maddesi uyarınca diğer 

atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve Alaşehir ilçesi ve/veya Manisa ilindeki hastanelerin tıbbi atık toplama sistemine verilerek bertaraf 

edilmesi sağlanacaktır. Tıbbi atıkların kaynağında ayrılması ve biriktirilmesi ile ilgili yönetmelik şartları yerine getirilecektir. 

Gürültü ve 

Titreşim 
<70 dBA 

En yakın yerleşim yerindeki gürültü seviyesi 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇGDYY Ek-

VII Tablo-5’te belirtilen şantiye alanı için çevresel gürültü sınır değeri olan 70 dBA’nın çok altında kalmaktadır. 
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Aşama Atığın Türü 
Atığın 

Miktarı 
Atığın Bertaraf Şekli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santral 

Alanı 

İşletme 

Aşaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atıksu  4 m3/gün 

Projenin işletme aşamasında çalışacak 20 kişiden kaynaklı evsel nitelikli atıksu oluşması söz konusudur. Projenin işletme aşamasında 

öncelikli olarak kanalizasyon şebekesine bağlantı durumu MASKİ Genel Müdürlüğü üzerinden sorgulanacaktır. Teknik olarak uygun 

olmaması durumunda oluşacak evsel nitelikli atıksular 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı ‘‘Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde 

Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik’’ uyarınca sızdırmaz fosseptik çukurunda biriktirilecek ve fosseptik dolduğunda, Alaşehir 

Belediyesinden temin edilecek vidanjör ile ücreti karşılığında aldırılarak atık suyun bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

Araç 

Emisyonları 

Miktar belli 

değil 

Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği”; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım 

gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na uygun şekilde 

çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. 

Hava Emisyonlar H2S 0,5 kg/sa 

Tesisten kaynaklanacak emisyonlarla ilgili olarak “SKHKKY”de belirtilen sınır değerlere, koşullara uyulacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. 

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği’’nde (SKHKKY) belirtilen bütün hususlara uyulacaktır. Ayrıca AB sınır değerlerinin Türk Mevzuatı’na uyarlanmasından sonra 

bu sınır değerleri de sağlamak için gaz ve partiküllerin azaltılması noktasında günün teknolojik gelişmeleri kullanılacaktır. 

Katı Atık  26,8 kg/gün 

Oluşan atıklardan geri kazanımı mümkün olan (lastik, kâğıt, plastik vb.) ve geri kazanımı mümkün olmayan atıklar (organik atıklar vb.) ayrı 

ayrı toplanacak şekilde proje sahasının çeşitli noktalarına yerleştirilen ağzı kapalı konteynırlarda (çöp kovalarında) biriktirilecektir. Geri 

kazanımı mümkün olan atıklar lisanslı geri kazanım firmalarına verilerek bertaraf edilecek; geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise 

Alaşehir Belediyesi’nin katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilecektir. 

 

Oluşacak evsel nitelikli katı atıkların (yemek artıkları vb. organik atıklar) denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere ve ormanlara 

dökülmesinin yasak olduğu konusunda çalışanlar uyarılacak ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin öngördüğü hususlar yerine getirilecektir. 

Ambalaj Atıkları 8 kg/gün 

Ambalaj kâğıdı, pet şişe, cam şişe vb. atıklar ise “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 23. Maddesi uyarınca; kullanılan malzeme ve 

oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı geri kazanım firmalarına satılarak değerlendirilecektir. 

Tehlikeli kapsamına giren ambalaj atıkları olması durumunda ise bu konuda lisanslı firmalara verilerek bertaraf sağlanacak olup, atıkların 

lisanslı araçlarla taşınması yaptırılacaktır. 

Atık Yağlar 
Miktar belli 

değil 

Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış atık yağların bertarafı,  30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin 2. Bölümünde belirtildiği şekilde lisanslı bertaraf tesislerinde gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca atık yağlar vb. tehlikeli maddelerle kontamine olmuş katı atıklar, lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesisine gönderilerek bertaraf 

edilecektir. 

 

Bertaraf tesislerine aktarılıncaya kadar “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 4. ve 5. bölümlerde öngörülen şartlar sağlanarak, işletme 

içinde, standartlara uygun geçici depolarda kategorilerine uygun ayrı ayrı depolanacak ve taşınmaları sağlanacaktır. Atık yağların bertaraf 

tesislerine taşınması lisanslı bir taşıyıcı vasıtası ile yapılacaktır. “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 9. Maddesinde belirtildiği üzere atık 

yağ üreticisinin yükümlülüklerine harfiyen uyulacaktır. 
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Aşama Atığın Türü 
Atığın 

Miktarı 
Atığın Bertaraf Şekli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santral 

Alanı 

İşletme 

Aşaması 

Bitkisel Atık 

Yağlar 

Miktar belli 

değil 

Projenin tüm aşamalarında yemek ihtiyacının dışarıdan hazır olarak alana getirilerek karşılanması planlanmaktadır. Ancak tesis alanı 

içerisinde yemekhane kurulması durumunda oluşacak kullanılmış kızartmalık yağlar, diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir 

kapta toplanacaktır. Kullanılmış kızartmalık yağları, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara 

dökülmeyecektir. Bu bağlamda bitkisel atık yağların bertarafı için 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri yerine getirilecektir. 

Atık Pil ve 

Aküler 

Miktar belli 

değil 

İşletmede kullanım ömrünü tamamlamış pil ve akülerin, insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı 

ortama verilmesinin önlenmesi için 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve 

Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”nin 13. Maddesinde belirtildiği üzere evsel atıklardan ayrı toplanarak biriktirilecek ve lisanslı 

toplama noktalarına ve geçici depolama yerlerine teslim edilerek bertaraf edilecektir. 

Ömrünü 

Tamamlamış 

Lastikler 

Miktar belli 

değil 

Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastikler, atıklardan ayrı olarak toplanması ve lisanslı firmalara satışı 

gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış 

Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’’nin öngördüğü şartlar yerine getirilecektir.  

Tıbbi Atıklar 
Miktar belli 

değil 

Oluşacak tıbbi atıklar, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği”nin 10. Maddesi uyarınca diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve ilgili belediye ile protokol yapılarak bertaraf edilmesi 

sağlanacaktır. Tıbbi atıkların kaynağında ayrılması ve biriktirilmesi ile ilgili yönetmelik şartları yerine getirilecektir. 

Gürültü ve 

Titreşim 
<55 dBA 

Tesisin işletme aşamasında en yakın hanede ortaya çıkacak gürültü düzeyi 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren ÇGDYY Ek-VII Tablo-4’te endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerlerinin çok altında kalmaktadır. 04.06.2010 tarih 
ve 27601 sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde sınır 
değerlere riayet edilecektir. Gürültü sınır değerlerinin aşması durumunda gürültü azaltıcı izolasyon ve bariyer tedbirleri alınacaktır. 
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- Dönmez, M., Türkecan, A., Akçay, A., Hakyemez, Y., Sevin, D., 1998, İzmir ve 
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Jeoloji Etütler Dairesi Başkanlığı, MTA 
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EKLER 

 

1- Proje için seçilen yerin koordinatları 

 

Proje için seçilen yerin koordinatları Ek-1.a’ da verilmiştir. 

 

2- Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını değerlendirmek 

için; yerleşim alanlarının, ulaşım ağlarının, enerji nakil hatlarının, mevcut tesislerin 

ve ek-5’de yer alan Duyarlı Yöreler Listesinde belirtilen diğer alanların (proje alanı 

ve yakın çevresinde bulunması halinde) yerlerine ilişkin verileri gösterir bilgiler 

1/25000 ölçekli hâlihazır harita (çevre düzeni planı, nazım, uygulama imar planı, 

vaziyet planı veya plan değişikliği teklifleri, topoğrafik harita) üzerine işlenerek 

kısaca açıklanması, jeoloji haritası ve depremsellik. 

 

Proje alanını gösterir İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli onaylı Çevre 

Düzeni Planı, Lejandı ve ilgili Plan Hükümleri Ek-3’te, Yer Bulduru Haritası Ek-2’de, 

1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita Ek-4’te ve 1/25.000 Ölçekli Arazi Varlığı Haritası Ek-

5’te yer almaktadır. 

 

Konuyla ilgili olarak proje alanını gösterir 1/25.000 Ölçekli Genel Jeoloji Haritası ve 

Jeolojik, Hidrojeoloji ve Doğal Afet Durumu hakkında bilgiler Ek-6’da verilmiştir. 
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EKLER DİZİNİ 

 

Ek-1 Resmi Dokümanlar ve Yazışmalar 

a) Santral Alanı, Kuyu Lokasyonları ve Ruhsat Alanına Ait Koordinatlar 

b) 2013/01 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı 

c) SoundPlan 7.3 Gürültü Modelleme Programı Çıktıları  

d) Sondaj Çamuru Kimyasallarına Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 

e) İkincil Akışkan (n-Bütan) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 

f) 03.05.2019 Tarih ve 314 Sayılı Arazi Etüdü Yazımız 

g) Santral Alanı ve Sondaj Lokasyonu Acil Durum Müdahale Planı 

h) Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Proje Başvuru Bedeline Ait Fatura 

i) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 10.11.2015 Tarih ve 12489 Sayılı 

Yazısı (Kuyu İzin Yazısı) 

j) Manisa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 31.07.2019 

Tarih ve 16207 Sayılı Yazısı 

k) Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 31.10.2019 Tarih ve 896415 

Sayılı Yazısı 

l) Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2019 

Tarih ve 39013 Sayılı Yazısı 

m) DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün 22.01.2020 Tarih ve 53254 Sayılı Yazısı 

n) Taahhütname 

o) Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu 

p) Tarım Dışı Kullanım İzni İçin Taahhütname 

Ek-2 Yer Bulduru Haritası 

Ek-3 Proje Alanını Gösterir İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Onaylı 

Çevre Düzeni Planı, Lejandı ve İlgili Plan Hükümleri 

Ek-4 Proje Alanını Gösterir 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita 

Ek-5 Proje Alanını Gösterir 1/25.000 Ölçekli Arazi Varlığı Haritası 

Ek-6 Proje Alanına Ait 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası ile Jeolojik, Hidrojeolojik ve 

Doğal Afet Durumu 

Ek-7 Özmen 4 JES (19,9 MWe) Projesi Tesis Yerleşim Planı 

Ek-8 Sondaj Lokasyonları Genel Yerleşim Planı 
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EKLER DİZİNİ 

 

Ek-1 Resmi Dokümanlar ve Yazışmalar 

a) Santral Alanı, Kuyu Lokasyonları ve Ruhsat Alanına Ait Koordinatlar 

b) 2013/01 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı 

c) SoundPlan 7.3 Gürültü Modelleme Programı Çıktıları  

d) Sondaj Çamuru Kimyasallarına Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 

e) İkincil Akışkan (n-Bütan) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 

f) 03.05.2019 Tarih ve 314 Sayılı Arazi Etüdü Yazımız 

g) Santral Alanı ve Sondaj Lokasyonu Acil Durum Müdahale Planı 

h) Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Proje Başvuru Bedeline Ait Fatura 

i) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 10.11.2015 Tarih ve 12489 Sayılı 

Yazısı (Kuyu İzin Yazısı) 

j) Manisa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 31.07.2019 

Tarih ve 16207 Sayılı Yazısı 

k) Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 31.10.2019 Tarih ve 896415 

Sayılı Yazısı 

l) Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2019 

Tarih ve 39013 Sayılı Yazısı 

m) DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün 22.01.2020 Tarih ve 53254 Sayılı Yazısı 

n) Taahhütname 

o) Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu 

p) Tarım Dışı Kullanım İzni İçin Taahhütname 

Ek-2 Yer Bulduru Haritası 

Ek-3 Proje Alanını Gösterir İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Onaylı 

Çevre Düzeni Planı, Lejandı ve İlgili Plan Hükümleri 

Ek-4 Proje Alanını Gösterir 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita 

Ek-5 Proje Alanını Gösterir 1/25.000 Ölçekli Arazi Varlığı Haritası 

Ek-6 Proje Alanına Ait 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası ile Jeolojik, Hidrojeolojik ve 

Doğal Afet Durumu 

Ek-7 Özmen 4 JES (19,9 MWe) Projesi Tesis Yerleşim Planı 

Ek-8 Sondaj Lokasyonları Genel Yerleşim Planı 

Ek-9 Planlanan ve Mevcut Test Suyu Depolama Havuzlarını Gösterir Harita  



 

 

 

 

 

 

EK-1 

 

RESMİ DÖKÜMANLAR VE YAZIŞMALAR 
 

 

a) Santral Alanı, Kuyu Lokasyonları ve Ruhsat Alanına Ait Koordinatlar 

b) 2013/01 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı 

c) SoundPlan 7.3 Gürültü Modelleme Programı Çıktıları  

d) Sondaj Çamuru Kimyasallarına Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 

e) İkincil Akışkan (n-Bütan) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 

f) 03.05.2019 Tarih ve 314 Sayılı Arazi Etüdü Yazımız 

g) Santral Alanı ve Sondaj Lokasyonu Acil Durum Müdahale Planı 

h) Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Proje Başvuru Bedeline Ait Fatura 

i) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 10.11.2015 Tarih ve 12489 Sayılı 

Yazısı (Kuyu İzin Yazısı) 

j) Manisa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 31.07.2019 

Tarih ve 16207 Sayılı Yazısı 

k) Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 31.10.2019 Tarih ve 896415 

Sayılı Yazısı 

l) Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2019 

Tarih ve 39013 Sayılı Yazısı 

m) DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün 22.01.2020 Tarih ve 53254 Sayılı Yazısı 

n) Taahhütname 

o) Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu 

p) Tarım Dışı Kullanım İzni İçin Taahhütname 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.A 

 

SANTRAL ALANI, KUYU LOKASYONLARI VE 

RUHSAT ALANINA AİT KOORDİNATLAR 

 



Proje Alanı 

Koor. Sırası: Sağa, Yukarı Koor. Sırası: Enlem, Boylam 

Datum: ED-50 Datum: WGS-84 

Türü: UTM Türü: Coğrafik 

D.O.M.: 27 D.O.M.: - 

Zon: 35 Zon: - 

Ölçek Fak.: 6 derecelik Ölçek Fak.: - 

Ruhsat Alanı 
Poligon 1 

637908,000 4253007,000 38,413007 28,579123 

637475,000 4248876,000 38,375858 28,573358 

631188,000 4251773,000 38,402901 28,501947 

631750,000 4253000,000 38,413873 28,508611 

634847,000 4255188,000 38,433123 28,544493 

635000,000 4254500,000 38,426901 28,546113 

637908,000 4253007,000 38,413007 28,579123 

Ruhsat Alanı 
Poligon 2 

638400,000 4257700,000 38,455209 28,585681 

638265,000 4256412,000 38,443627 28,583881 

637357,000 4256962,000 38,448722 28,573587 

638400,000 4257700,000 38,455209 28,585681 

Santral Alani 

633973,000 4251594,000 38,400876 28,533797 

634287,000 4251438,000 38,399423 28,537362 

634089,000 4250951,000 38,395066 28,535003 

633838,000 4251309,000 38,398328 28,532198 

633973,000 4251594,000 38,400876 28,533797 

CED Alani 

633282,000 4253285,000 38,416213 28,526207 

634799,000 4252705,000 38,410761 28,543467 

633926,000 4250511,000 38,391126 28,533053 

632356,000 4251235,000 38,397882 28,515218 

633282,000 4253285,000 38,416213 28,526207 

Ö-16 634315,000 4251494,000 38,399924 28,537694 

Ö-19 633587,000 4251827,000 38,403033 28,529423 

Ö-23 633335,000 4252155,000 38,406025 28,526600 

Ö-27 633366,000 4251863,000 38,403390 28,526899 

Ö-31 634100,000 4251660,000 38,401451 28,535264 

Ö-32 632994,000 4252570,000 38,409815 28,522774 

Ö-33 633579,000 4252363,000 38,407863 28,529433 

Ö-34 633808,000 4252068,000 38,405171 28,531999 

Ö-35 634216,000 4252053,000 38,404975 28,536667 

Ö-36 634498,000 4252332,000 38,407446 28,539949 

Ö-37 634042,000 4252519,000 38,409199 28,534764 

Ö-38 633432,000 4252749,000 38,411362 28,527823 

Ö-39 633325,000 4253169,000 38,415162 28,526677 

Ö-40 633912,000 4252909,000 38,412732 28,533349 

Ö-41 634480,000 4252676,000 38,410547 28,539809 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.B 

 

2013/01 NUMARALI 

JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSATI 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.C 

 

SOUNDPLAN 7.3 GÜRÜLTÜ MODELLEME 

PROGRAMI ÇIKTILARI 



ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) (15 ADET SONDAJ)
Parametreler

SANTRAL_ISL_TNG

 

Proje açıklaması

Proje başlığı: ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) (15 ADET SONDAJ)

Proje No: 1

Mühendis: Serdar AYKAN

Müşteri: SİS ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Açıklama:

Seri tanımlaması

Hesaplama: Tek nokta gürütüsü

Başlık:        SANTRAL_ISL_TNG

Grup:          

Seri dosyası:  RunFile.runx

Sonuç numarası: 8

Local Calculation (ThreadCount=4)

Hesaplama başlangıcı: 20.01.2020 11:28:51

Hesaplama sonu: 20.01.2020 11:28:52

Hesaplama süresi: 00:00:085 [m:s:ms]

Nokta sayısı: 1

Hesaplanan nokta sayısı: 1

Hesaplam modülü sürümü: 15.11.2013 (32 bit)

Seri parametreleri

Yansıma sırası 3

Alıcıdan max.yansıtıcıya olan uzaklık 200 m

Kaynaktan max.yansıtıcıya olan uzaklık 50 m

Arama mesafesi 5000 m

Değerlendirme:         dB(A)

İzin verilen tolerans: 0,010 dB

Standartlar:

Sanayi: ISO 9613-2 : 1996

Havanın yutuculuğu: ISO 9613

Ünite 7.3.2 uyarınca alternatif yöntem kullanılıyor: Hayır (except for sources without a spectrum)

Engelleme kaybı sınırlaması:

        Tekil/çoklu  20,0 dB /25,0 dB

Yanal engelleme dahil hesaplama:: Evet

Use Eqn (Abar=Dz-Max(Agr,0)) instead of Eqn (12) (Abar=Dz-Agr) for insertion loss

Evaluate extra path length in vertical plane defined by source and receiver

Çevre:

Cinar Muhendislik Ltd  Ankara  TURKEY
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ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) (15 ADET SONDAJ)
Parametreler

SANTRAL_ISL_TNG

        Hava basıncı 1013,3 mbar

        Bağıl nem 70,0 %

        Sıcaklık 10,0 °C

        Meteorolojik düzeltme C0(7-19h)[dB]=0,0;  C0(19-23h)[dB]=0,0;  C0(23-7h)[dB]=0,0; 

Engelleme için VDI parametreleri:        C2=20,0

Ayırma parametreleri

        Çap faktörüne uzaklık 8

        Minimum mesafe                 1 m

        Maksimum mesafe IGH +sapma 1,0 dB

        Maksimum yineleme sayısı 4

Attenuation

        Orman:         ISO 9613-2

        Built up area: ISO 9613-2

        Sanayi alanı:  ISO 9613-2

Değerlendirme: Lden (TR) - industry

"Kendi" cephesindeki yansıma gizlenmiş

Geometiri verisi

ALICI.geo    20.01.2020 11:23:36

Cog-dosya1.geo 20.01.2020 10:37:08

HESAPLAMA ALANI.geo 20.01.2020 11:23:36

KAYNAK_SANTRAL_ISLETME.geo 20.01.2020 11:23:36

ZEMIN.geo    20.01.2020 11:23:36

RDGM0001.dgm 20.01.2020 10:37:14

Cinar Muhendislik Ltd  Ankara  TURKEY
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ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) (15 ADET SONDAJ)
Octave spectra of the sources in dB(A) - SANTRAL_AHI_TNG

3

Dosya adı SType X

m

Y

m

Z

m

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Gün histogramı Emisyon spektrumu 63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)

ARAZOZ-1 Nokta 35634313,17 4250438,03 142,56 68,2 68,2 ARAZI_HAZIRLIK Kamyon > 105 kW, rolanti 45,6 49,1 54,5 62,0 64,6 61,4 53,5 51,6 40,6 

ARAZOZ-2 Nokta 35634186,50 4250621,56 141,93 68,2 68,2 ARAZI_HAZIRLIK Kamyon > 105 kW, rolanti 45,6 49,1 54,5 62,0 64,6 61,4 53,5 51,6 40,6 

ARAZOZ-3 Nokta 35634071,39 4250955,47 141,07 68,2 68,2 ARAZI_HAZIRLIK Kamyon > 105 kW, rolanti 45,6 49,1 54,5 62,0 64,6 61,4 53,5 51,6 40,6 

BETON MIKSERI-1 Nokta 35633967,96 4251205,78 140,25 108, 108, ARAZI_HAZIRLIK Beton mikseri: Hazır kar.mikser 108,0 

BETON MIKSERI-2 Nokta 35634208,16 4251127,33 141,15 108, 108, ARAZI_HAZIRLIK Beton mikseri: Hazır kar.mikser 108,0 

BETON POMPASI-1 Nokta 35634040,97 4251046,10 140,47 109, 109, ARAZI_HAZIRLIK Beton mikseri: Beton pompası 109,0 

BETON POMPASI-2 Nokta 35634135,55 4250932,10 141,73 109, 109, ARAZI_HAZIRLIK Beton mikseri: Beton pompası 109,0 

DOZER-1 Nokta 35634071,86 4251002,81 141,07 114, 114, ARAZI_HAZIRLIK Dozer  150 kW 95,6 99,6 103,6 106,6 109,6 107,6 102,6 97,6 

EKSKAVATOR-1 Nokta 35634050,25 4251188,49 140,36 105, 105, ARAZI_HAZIRLIK Excavator:  Kazı excavatorü 105,0 

EKSKAVATOR-2 Nokta 35634143,89 4250979,80 141,34 105, 105, ARAZI_HAZIRLIK Excavator:  Kazı excavatorü 105,0 

FORKLİFT-1 Nokta 35634069,34 4251115,75 140,43 100, 100, ARAZI_HAZIRLIK Forklift diesel normal çalışma 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6 

FORKLİFT-2 Nokta 35634198,62 4251048,02 141,63 100, 100, ARAZI_HAZIRLIK Forklift diesel normal çalışma 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6 

GREYDER-1 Nokta 35634138,75 4251150,46 140,70 106, 106, ARAZI_HAZIRLIK Kazıcı:Normal çaılşma 87,6 91,6 95,6 98,6 101,6 99,6 94,6 89,6 

GREYDER-2 Nokta 35634013,18 4251021,17 140,53 106, 106, ARAZI_HAZIRLIK Kazıcı:Normal çaılşma 87,6 91,6 95,6 98,6 101,6 99,6 94,6 89,6 

JENERATOR-1 Nokta 35634076,16 4250908,36 141,47 102, 102, ARAZI_HAZIRLIK Diesel jeneratör 68,8 78,9 86,4 91,8 95,0 96,2 96,0 93,9 

JENERATOR-2 Nokta 35634191,68 4251315,87 141,02 102, 102, ARAZI_HAZIRLIK Diesel jeneratör 68,8 78,9 86,4 91,8 95,0 96,2 96,0 93,9 

KAMYON-1 Nokta 35633959,98 4251268,26 140,24 115, 115, ARAZI_HAZIRLIK Damperli kamyon: 20 - 35 t yüklü 115,0 

KAMYON-2 Nokta 35634128,69 4251384,16 140,21 115, 115, ARAZI_HAZIRLIK Damperli kamyon: 20 - 35 t yüklü 115,0 

KAMYON-3 Nokta 35634275,49 4251235,95 141,59 115, 115, ARAZI_HAZIRLIK Damperli kamyon: 20 - 35 t yüklü 115,0 

KAMYON-4 Nokta 35634150,57 4251090,22 140,99 115, 115, ARAZI_HAZIRLIK Damperli kamyon: 20 - 35 t yüklü 115,0 

KAMYON-5 Nokta 35633933,72 4251146,12 140,42 115, 115, ARAZI_HAZIRLIK Damperli kamyon: 20 - 35 t yüklü 115,0 

KAMYON-6 Nokta 35634241,50 4251329,89 141,16 115, 115, ARAZI_HAZIRLIK Damperli kamyon: 20 - 35 t yüklü 115,0 

KAMYON-7 Nokta 35633876,27 4251056,50 141,16 115, 115, ARAZI_HAZIRLIK Damperli kamyon: 20 - 35 t yüklü 115,0 

KAMYON-8 Nokta 35633985,04 4250904,44 141,00 115, 115, ARAZI_HAZIRLIK Damperli kamyon: 20 - 35 t yüklü 115,0 

KAMYON-9 Nokta 35634128,29 4250694,54 141,53 115, 115, ARAZI_HAZIRLIK Damperli kamyon: 20 - 35 t yüklü 115,0 

KAMYON-10 Nokta 35634225,61 4250561,05 142,03 115, 115, ARAZI_HAZIRLIK Damperli kamyon: 20 - 35 t yüklü 115,0 

KOMPRESÖR-1 Nokta 35634216,62 4251172,41 141,14 104, 104, ARAZI_HAZIRLIK Komp.: 10-30 cbm/min, super- 104,0 

KOMPRESÖR-2 Nokta 35634017,96 4250974,06 141,04 104, 104, ARAZI_HAZIRLIK Komp.: 10-30 cbm/min, super- 104,0 

MOBİL VİNÇ-1 Nokta 35634134,96 4250887,38 142,21 105, 105, ARAZI_HAZIRLIK Inşaat vinci: > 80 kW 105,0 

MOBİL VİNÇ-2 Nokta 35634052,15 4251262,19 140,68 105, 105, ARAZI_HAZIRLIK Inşaat vinci: > 80 kW 105,0 

SİLİNDİR-1 Nokta 35634006,25 4251115,50 140,18 112, 112, ARAZI_HAZIRLIK Silindir 112,0 

SİLİNDİR-2 Nokta 35634121,08 4251307,40 141,03 112, 112, ARAZI_HAZIRLIK Silindir 112,0 

YÜKLEYİCİ-1 Nokta 35634024,84 4251342,45 139,97 107, 107, ARAZI_HAZIRLIK Tekerlekli yükleyici 140 kW 88,6 92,6 96,6 99,6 102,6 100,6 95,6 90,6 
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ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) (15 ADET SONDAJ)
Octave spectra of the sources in dB(A) - SANTRAL_AHI_TNG

3

Dosya adı SType X

m

Y

m

Z

m

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Gün histogramı Emisyon spektrumu 63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)

YÜKLEYİCİ-2 Nokta 35634074,14 4250837,28 142,08 107, 107, ARAZI_HAZIRLIK Tekerlekli yükleyici 140 kW 88,6 92,6 96,6 99,6 102,6 100,6 95,6 90,6 

YÜKLEYİCİ-3 Nokta 35633973,11 4251035,12 140,54 107, 107, ARAZI_HAZIRLIK Tekerlekli yükleyici 140 kW 88,6 92,6 96,6 99,6 102,6 100,6 95,6 90,6 

YÜKLEYİCİ-4 Nokta 35634185,49 4251220,94 140,92 107, 107, ARAZI_HAZIRLIK Tekerlekli yükleyici 140 kW 88,6 92,6 96,6 99,6 102,6 100,6 95,6 90,6 
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EK-1.D 

 

SONDAJ ÇAMURU KİMYASALLARINA AİT 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI 



 

ALÇI 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

 

Sayfa 1 / 6 
  

Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : ALÇI 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karıĢımın sınıflandırması 
(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım. 
Bu madde, 67/548/EEC Direktifine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 
 
2.2 Etiketleme unsurları 
Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

   Alçı (CaSO4) 10101-41-4 - ≥ 98 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 
Solunması halinde 
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. 
 
Deriyle teması halinde 
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. 
 
Gözle teması halinde 
Tedbir olarak gözlere su tutunuz. 
 
Yutulması halinde 
Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. 

 
4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. 
 
4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 
uygun veri yoktur 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 
Uygun yangın söndürme aracı 
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız. 
 
5.2 Madde veya karıĢımdan çıkan özel tehlikeler 
Sülfür oksitler, Kalsiyum oksit 
 
5.3 Ġtfaiye için tavsiyeler 
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. 
 
5.4 Ek bilgi 
uygun veri yoktur 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 
Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. 
 
6.2 Çevresel tedbirler 
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. 
 
6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 
Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız. 
 
6.4 Diğer bölümlere referans 
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır. 
 
7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama Ģartları 
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. 
Kuru bir yerde saklayınız. 
 
7.3 Özel son kullanımları 
uygun veri yoktur 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 
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Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması : 

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e 

uymalıdır, örneğin KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile 

temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak 

laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Toz 

Renk   : Beyaz 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği  : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH   : 7.5 – 7.7 

Erime noktası  : 1460 oC 

Kaynama noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti : Bilgi bulunmamaktadır. 
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Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : 2.30 – 2.35 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü  : 2.3 g/Lt (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kütle yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 
uygun veri yoktur 
 
10.2 Kimyasal stabilite 
uygun veri yoktur 
 
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 
uygun veri yoktur 
 
10.4 Kaçınılması gereken koĢullar 
Nemden kaçınınız. 
 
10.5 Uymayan malzemeler 
Kuvvetli oksitleyici maddeler 
 
10.6 Tehlikeli ayrıĢma ürünleri 
Diğer bozunma ürünleri - uygun veri yoktur 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 
Akut toksisite 
uygun veri yoktur 
 
Deri korozyonu/iritasyon 
uygun veri yoktur 
 
Ciddi göz hasarı/tahriĢi 
uygun veri yoktur 
 
Solunum veya deri hassasiyeti 
uygun veri yoktur 
 
Germ hücre mütagenliği 
uygun veri yoktur 
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Kansere neden olabilirlik 
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 
onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 
 
KısırlaĢtırıcı etkisi olma durumu 
uygun veri yoktur 
 
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 
uygun veri yoktur 
 
Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 
uygun veri yoktur 
 
Aspirasyon tehlikesi 
uygun veri yoktur 

 
Olası sağlık etkileri 
 Solunum Solunması zararlı olabilir. Solunum borusu tahrişlerine neden olabilir. 
 Yutma, ağızdan alma Yutulması zararlı olabilir. 
 Deri Deri tarafından emilmesi halinde zararlı olabilir. Deri tahrişine neden olabilir. 
 Gözler Göz tahrişine neden olabilir. 
 
Maruz Kalma Belirti ve Semptomları 
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. 
 
Ek Bilgi 
RTECS: EW4150000 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

uygun veri yoktur 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

uygun veri yoktur 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

uygun veri yoktur 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

uygun veri yoktur 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

uygun veri yoktur 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

uygun veri yoktur 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 
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Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 
uygun veri yoktur 
 
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
uygun veri yoktur 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Ek bilgi 
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 

gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 

istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 

Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 

bulabilirsiniz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : CARB 1000 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

GHS’e göre tehlikeli madde değildir. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Kalsiyum Karbonat (CaCO3) 471-34-1 207-439-9 ≥ 99 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Hiç. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum 

prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 
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8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

 Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

 Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

 Ellerin korunması  : 

     Tam temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

     Sıçrama ile temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374’e uygun olarak laboratuvarda 

KCL ile belirlenmiştir. Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen 

amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma 

durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Zararlı elementlerin katı ve sıvı tanecikleri için P2 Filtresi (DIN 3181’e uygun) 

 

   Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test 

edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Beyaz 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği  : Uygulanamaz 

pH   : 9,0 - 10,0 (100 g/l, 20 °C’de) 

Yoğunluk  : 2.7 gr/cm3 

HCl ‘de çözülmeyen : < 0.01 % 

Erime noktası  : 825 °C (ayrışma) 

Kaynama noktası : Uygulanamaz 

Parlama noktası : Parlamaz 
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Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Uygulanamaz 

Alt patlama limiti : Uygulanamaz 

Üst patlama limiti : Uygulanamaz 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : 0,014 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : n-oktanol/su, Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı : 825 °C 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

Oksitleyici özellikler : Hiç 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı : Yanıcı olmayan 

Kütle yoğunluğu  : 400 - 1.400 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Amonyum bileşikleri, Flor, Asitler 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Güçlü ısıtma. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: 6.450 mg/kg (IUCLID) 

 

Göz tahrişi 

tavşan 

Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez 
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Duyarlayıcılık 

Hayvan deneylerinde: 

Sonuç: negatif 

 

İn vitro genotoksisite 

Ames testi 

Sonuç: negatif 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Kendi deneyimimiz hiçbir zarar potansiyeli belirtisi sağlamamıştır. 

Ürün uygun şekilde kullanıldığında toksik etki beklenmez. 

 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite 

Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Bu ürünün ekolojiye olan etkileri hakkında elimizde herhangi bir nicel veri yoktur. 

Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez. 
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Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : CARB C 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

GHS’e göre tehlikeli madde değildir. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Kalsiyum Karbonat (CaCO3) 471-34-1 207-439-9 ≥ 99 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Hiç. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum 

prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 
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8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

 Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

 Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

 Ellerin korunması  : 

     Tam temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

     Sıçrama ile temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374’e uygun olarak laboratuvarda 

KCL ile belirlenmiştir. Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen 

amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma 

durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Zararlı elementlerin katı ve sıvı tanecikleri için P2 Filtresi (DIN 3181’e uygun) 

 

   Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test 

edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Beyaz 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği  : Uygulanamaz 

pH   : 9,0 - 10,0 (100 g/l, 20 °C’de) 

Yoğunluk  : 2.7 gr/cm3 

HCl ‘de çözülmeyen : < 0.01 % 

Erime noktası  : 825 °C (ayrışma) 

Kaynama noktası : Uygulanamaz 

Parlama noktası : Parlamaz 
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Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Uygulanamaz 

Alt patlama limiti : Uygulanamaz 

Üst patlama limiti : Uygulanamaz 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : 0,014 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : n-oktanol/su, Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı : 825 °C 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

Oksitleyici özellikler : Hiç 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı : Yanıcı olmayan 

Kütle yoğunluğu  : 400 - 1.400 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Amonyum bileşikleri, Flor, Asitler 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Güçlü ısıtma. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: 6.450 mg/kg (IUCLID) 

 

Göz tahrişi 

tavşan 

Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez 
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Duyarlayıcılık 

Hayvan deneylerinde: 

Sonuç: negatif 

 

İn vitro genotoksisite 

Ames testi 

Sonuç: negatif 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Kendi deneyimimiz hiçbir zarar potansiyeli belirtisi sağlamamıştır. 

Ürün uygun şekilde kullanıldığında toksik etki beklenmez. 

 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite 

Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Bu ürünün ekolojiye olan etkileri hakkında elimizde herhangi bir nicel veri yoktur. 

Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez. 
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Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : CARB F 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

GHS’e göre tehlikeli madde değildir. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Kalsiyum Karbonat (CaCO3) 471-34-1 207-439-9 ≥ 99 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Hiç. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum 

prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 
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8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

 Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

 Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

 Ellerin korunması  : 

     Tam temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

     Sıçrama ile temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374’e uygun olarak laboratuvarda 

KCL ile belirlenmiştir. Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen 

amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma 

durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Zararlı elementlerin katı ve sıvı tanecikleri için P2 Filtresi (DIN 3181’e uygun) 

 

   Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test 

edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Beyaz 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği  : Uygulanamaz 

pH   : 9,0 - 10,0 (100 g/l, 20 °C’de) 

Yoğunluk  : 2.7 gr/cm3 

HCl ‘de çözülmeyen : < 0.01 % 

Erime noktası  : 825 °C (ayrışma) 

Kaynama noktası : Uygulanamaz 

Parlama noktası : Parlamaz 
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Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Uygulanamaz 

Alt patlama limiti : Uygulanamaz 

Üst patlama limiti : Uygulanamaz 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : 0,014 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : n-oktanol/su, Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı : 825 °C 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

Oksitleyici özellikler : Hiç 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı : Yanıcı olmayan 

Kütle yoğunluğu  : 400 - 1.400 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Amonyum bileşikleri, Flor, Asitler 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Güçlü ısıtma. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: 6.450 mg/kg (IUCLID) 

 

Göz tahrişi 

tavşan 

Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez 
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Duyarlayıcılık 

Hayvan deneylerinde: 

Sonuç: negatif 

 

İn vitro genotoksisite 

Ames testi 

Sonuç: negatif 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Kendi deneyimimiz hiçbir zarar potansiyeli belirtisi sağlamamıştır. 

Ürün uygun şekilde kullanıldığında toksik etki beklenmez. 

 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite 

Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Bu ürünün ekolojiye olan etkileri hakkında elimizde herhangi bir nicel veri yoktur. 

Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez. 
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Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : CARB M 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

GHS’e göre tehlikeli madde değildir. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Kalsiyum Karbonat (CaCO3) 471-34-1 207-439-9 ≥ 99 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Hiç. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum 

prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 
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8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

 Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

 Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

 Ellerin korunması  : 

     Tam temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

     Sıçrama ile temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374’e uygun olarak laboratuvarda 

KCL ile belirlenmiştir. Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen 

amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma 

durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Zararlı elementlerin katı ve sıvı tanecikleri için P2 Filtresi (DIN 3181’e uygun) 

 

   Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test 

edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Beyaz 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği  : Uygulanamaz 

pH   : 9,0 - 10,0 (100 g/l, 20 °C’de) 

Yoğunluk  : 2.7 gr/cm3 

HCl ‘de çözülmeyen : < 0.01 % 

Erime noktası  : 825 °C (ayrışma) 

Kaynama noktası : Uygulanamaz 

Parlama noktası : Parlamaz 
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Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Uygulanamaz 

Alt patlama limiti : Uygulanamaz 

Üst patlama limiti : Uygulanamaz 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : 0,014 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : n-oktanol/su, Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı : 825 °C 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

Oksitleyici özellikler : Hiç 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı : Yanıcı olmayan 

Kütle yoğunluğu  : 400 - 1.400 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Amonyum bileşikleri, Flor, Asitler 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Güçlü ısıtma. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: 6.450 mg/kg (IUCLID) 

 

Göz tahrişi 

tavşan 

Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez 
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Duyarlayıcılık 

Hayvan deneylerinde: 

Sonuç: negatif 

 

İn vitro genotoksisite 

Ames testi 

Sonuç: negatif 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Kendi deneyimimiz hiçbir zarar potansiyeli belirtisi sağlamamıştır. 

Ürün uygun şekilde kullanıldığında toksik etki beklenmez. 

 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite 

Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Bu ürünün ekolojiye olan etkileri hakkında elimizde herhangi bir nicel veri yoktur. 

Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez. 
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Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1: Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : DRILSCAV OXN 

Revizyon Tarihi : 10.03.2015 

Şirket/Üstlenen : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durum Telefonu : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2: Tehlike Tanımlama 

 
Maddenin veya karısımın sınıflandırması 

GHS Sınıflandırması : GHS'e (Globally Harmonized System) göre tehlikeli madde değildir. 

GHSEtiketleme : GHS'e (Globally Harmonized System) göre tehlikeli madde değildir. 

İnsan ve çevre için risk önerileri : 67/548/EEC direktiflerine göre bu madde zararlı değildir. 

 

Bölüm 3: İçeriğe İlişkin Yapı/Bilgiler 

 
Tehlikesiz Madde: 

İsim CAS No EC No Konsantrasyon % 

Sodyum Bisülfit 7631-90-5 - 30 - 60 

 

Bölüm 4: İlk Yardım Tedbirleri 

 
Teneffüs edildiğinde : Etkilenen kişiyi olay yerinden uzaklaştırıp temiz havaya çıkarın. 

Etkilenen kişinin dinlenmesini sağlayın. 

Gerekiyorsa tıbbi yardıma başvurun. 

Cilt temasından sonra : Bulaşmış bütün elbiseleri çıkarın. 

Bol miktarda su ile yıkayın. 

Göz temasından sonra : Derhal, en az 15 dk bol su ile hemen yıkayın. 

Doktora başvurun. 

Ağız yoluyla alındığında : Etkilenen kişiye bol miktarda su içirip kusturun 

Tıbbi yardıma başvurun. 

Bayılma halinde ağızdan birşey vermeyin. 

 

Bölüm 5: Yangın Söndürme Tedbirleri 

 
Yanıcılık : Yanıcı değildir. 

Patlama Noktası : Uygulanamaz 

Yanma Ürünleri : Yok 
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Bölüm 6: Kaza Sonucu Salınımlara Yönelik Tedbirler 

 
Kişisel tedbirler : Uygun havalandırma sağlayın. Uygun koruyucu giysiler giyin. 

Temizlik için metodlar : Kirlenme azsa, su ile seyreltip H2O2 (hidrojen peroksit) ile seyreltin. Daha 

sonra soda ya da kireç ile nötralize edin. 

Kirlenme çoksa, toz ya da toprakla örtüp. Kürekle temizleyin. 

   

Bölüm 7 : Taşıma ve Depolama 

 
Taşıma 

 

  

Dikkatli kullanılmasını sağlayınız : Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. 

Özel bir taşıma gerektirmez. 

   

Depolama 

 

: Serin ve iyi havalandırılan ortam. 

Depolama alanı ve kaplarında 

aranan nitelikler 

: Asit, asit ürünleri ve asitleri serbest bırakabilecek ürünlerin yanında 

depolamayınız. 

Depolama için öneriler : Serin 

Depolama Süresi : Limitsiz 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Koruma 

 
Kişisel koruyucu ekipmanlar : Kimyasal maddeye dayanıklı tercihen geçirimsiz koruyucu giysi. 

Solunumun korunması : SO2 (kükürtdioksit) kartuşlu yüz maskesi. Kartuş dayanıklılığı (2 ppm). 

Tavsiye edilen Filtre tipi : Toz tanecikleri için P1Toz Maskesi (EN 143) kullanın. 

   

Ellerin korunması : Kimyasal maddeye dayanıklı geçirimsiz eldivenler kullanın. 

Tam temas : Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk 

Eldiven kalınlığı: 0,11 mm 

Emilim süresi: > 480 dk min 

Sıçrama ile temas : Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk 

Eldiven kalınlığı: 0,11 mm 

Emilim süresi: > 480 dk min 

Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, 

örneğin KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak laboratuvarda 

KCL ile belirlenmiştir. 

Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan 

ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda 

CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 
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Gözlerin Korunması : Yandan korumalı güvenlik gözlükleri 

Hijyen ölçütleri : Genel endüstriyel hijyen uygulayınız. 

   

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
Görünüş : Berrak 

Renk : Sarı  

Fiziksel durum : Sıvı  

Koku : Yok  

pH : 4.5 – 5.5 

Erime Noktası : Uygun veri yok 

Kaynama Noktası : Uygun veri yok 

Parlama Noktası : Uygun veri yok 

Tutaşabilirlik : Uygun veri yok 

Aşındırıcılık : Uygun veri yok 

Buhar Basıncı : Uygun veri yok 

Yoğunluk : 1.4 gr/cm3 

Suda Çözünürlüğü : Her konsantrasyonda su ile karışabilir. 

Organik Çözücülerde : Uygun veri yok 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkenlik 

 
Kimyasal Kararlılık : Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. 

Kaçınılması gereken materyaller : Güçlü asitlerile şiddetli reaksiyonlar olabilir. 

Tehlikeli ayrışma ürünleri : Kaynama kontasına (111ºC) kadar ısıtılırsa SO2 (kükürtdioksit) 

  Alkillerle karıştırıldığında NH3 (amonyak). 

Polimerizasyon : Gerçekleşebilir. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
Akut oral toksisite : Ağız ve gırtlakta tahriş. 

Göz tahrişi : Neden olabilir 

Deri tahrişi : Neden olabilir 

Solunum : Solunum yollarında tahrişe neden olabilir. 

Maruz kalma belirtileri : Akciğer tahrişi, astım. 

Kanserojen etkiler : Yok 

Mutajenik etkiler : Yok 

Teratojenik etkiler : Yok 

Gelişimsel toksisite : Yok 
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Ek bilgi   

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
Toksisite : Yüzey sularına deşarj, ortamdaki oksijen miktarını azaltır ve amonyak 

artıışını arttırır. Bu durum canlılar üzerinde olumsuz sonuçlara yol neden 

olabilir. 

Sebat ve bozunabilirlik : Veri yok. 

Biyoakümülasyon : Veri yok. 

Toprakta Hareketlilik : Veri yok. 

PBT ve vPvB değerlendirmesi : Veri yok 

Diğer yan etkiler : Veri yok 

 

Bölüm 13 : Atık Tedbirleri 

 
Ürün : Kimyasal ulusal kurallara uygun şekilde atılmalıdır. 

Ambalaj : Ürün ambalajı ülkeye spesifik kurallara uygun bir şekilde imha edilmeli 
yada ambalaj geridönüşüm sistemine gönderilmelidir. 
 

 Bölüm 14 : Taşıma Bilgileri 

 
ADR : Tehlikeli mal değildir 

IATA : Tehlikeli mal değildir 

IMDG : Tehlikeli mal değildir 

RID : Tehlikeli mal değildir 

Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

Bölüm 15 : Düzenleme Bilgileri 

 
Bu güvenlik bilgileri formu (EC) No 1907/2006 yönetmelik şartlarına uygundur. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : GEOBAR 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Barit (BaSO4) 7727-43-7 231-784-4 ≥ 90 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra  : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra  : Bol su ile yıkayın. 

Yuttuktan sonra  : Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir: Sülfür oksitler 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

- Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

  Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Ek bilgi 

Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın. 

Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

Hijyen ölçütleri   : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

Göz/yüz koruması  : Güvenlik gözlükleri. 

Ellerin korunması  : Gerekli değildir. 

Solunum   : Tozlar oluştuğunda gerekir. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Krem rengi 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği  : Uygulanamaz 

pH   : 3,5 - 10,0 (100 g/l, 20 °C’de) 

Erime noktası  : 1.380 °C 

Kaynama noktası  : Uygulanamaz, (ayrışma) 

Parlama noktası : Parlamaz 

Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti : Uygulanamaz 

Üst patlama limiti : Uygulanamaz 

Buhar basıncı  : Düşük 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : 4,1 - 4.2 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü  : < 0,01 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : Uygulanamaz 

Bozunma sıcaklığı : 1.580 °C 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

Oksitleyici özellikler : Hiç 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı : Yanıcı olmayan 

Kütle yoğunluğu  : ca.500 kg/m³ 
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Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

....ile patlama riski vardır: 

Alüminyum 

... ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşturma riski: 

Fosfor 

... ile ekzotermik reaksiyon: 

Potasyum 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Yangın durumunda: Bölüm 5’e bakınız. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

- Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: > 20.000 mg/kg (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu). 

- Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

- Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

- Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Madde çok az emildiğinden, zararlı özellikler beklenemez. 

Asal tozlar bile solunum organları fonksiyonlarını bozabildiği için tozların solunmasından kaçınılmalıdır. 

 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Ayrılma katsayısı: n-oktanol/su uygulanamaz. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

- Ulusal kanunlar 

Depolama sınıfı 10 - 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi 

gerçekleştirilmemiştir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : GEOBEN 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Sodyum Bentonit 1302-78-9 215-108-5 ≥ 90 

 Özel Polimer - - 0.1 - 8 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs edildiğinde : Temiz havaya çıkarın. 

     Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın. 

     Nefes almada güçlük çekiliyorsa oksijen verin ve doktor başvurun. 

 

Cilt temasından sonra : Sabun ve bol miktarda su ile yıkayın. 

     Yumuşatıcı krem sürün. 

     Tahriş devam ediyorsa doktora başvurun. 

 

Göz temasından sonra : Kontrol edin ve varsa kontak lensleri çıkarın. 

     En az 15 dk bol su ile hemen yıkayın. 

     Zorunlu ise sıcak su kullanılabilir. 

     Doktora başvurun. 
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Ağız yoluyla alındığında : Yuttuktan sonra hemen ağzınızı çalkalayın. 

     Kusturmayın. 

     Bayılma halinde ağızdan bir şey vermeyin. 

     Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir: Sülfür oksitler 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

- Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

  Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Ek bilgi 

Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Toz oluşumunu önleyin ve solumayın 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın. 

Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

Kürekle kuru alın. Atılması için gönderin. 

Tozların çoğalmasını önleyin. 

Su kullanmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 



 

GEOBEN 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

 

Sayfa 3 / 6 
  

7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması : 

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e 

uymalıdır, örneğin KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile 

temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak 

laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 
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Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Serbest akan toz 

Renk   : Krem rengi 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği  : Uygulanamaz 

pH   : 8,5 - 9,5 (10 g/l, 20 °C’de) 

Erime noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynama noktası  : Uygulanamaz 

Parlama noktası : Parlamaz 

Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti : Uygulanamaz 

Üst patlama limiti : Uygulanamaz 

Buhar basıncı  : Uygulanamaz 

Rölatif buhar yoğunluğu : Uygulanamaz 

Bağıl yoğunluk  : 2.3 – 2.7 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü  : < 0,1 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : Uygulanamaz 

Bozunma sıcaklığı : Uygulanamaz 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

Oksitleyici özellikler : Hiç 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı : Yanıcı olmayan 

Kütle yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok. 
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10.5 Uymayan malzemeler 

Kuvvetli asitler 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Yangın durumunda: Bölüm 5’e bakınız. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut toksisite 

LD50 İntravenöz - sıçan - 35 mg/kg 

Notlar: Akciğer, boğaz veya solunum: Akut akciğer ödemi. 

 

Deri korozyonu/iritasyon 

Uygun veri yoktur. 

 

Ciddi göz hasarı/tahrişi 

Uygun veri yoktur. 

 

Solunum veya deri hassasiyeti 

Uygun veri yoktur. 

 

Germ hücre mütagenliği 

Uygun veri yoktur. 

 

Kansere neden olabilirlik 

Kansere neden olabilirlik - fare - Oral 

Tümorijenik: RTECS kriterlerine göre tümorijenik olması muhtemel madde. Karaciğer: Tümörler. 

 

IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 

onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 

 

Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 

Uygun veri yoktur. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Uygun veri yoktur. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Uygun veri yoktur. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Uygun veri yoktur. 

 

Ek Bilgi 

RTECS: CT9450000 

Akciğerlerde tahribat, Astım 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 
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12.1 Zehirlilik 

Balıklar üzerinde toksisite : LC50 - Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) - 19.000 mg/l - 96 h 

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 

Uygun veri yoktur. 

 

12.3 Biyobirikim potansiyeli 

Uygun veri yoktur. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Uygun veri yoktur. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 

 

12.6 Diğer ters etkiler 

Uygun veri yoktur. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

- Ulusal kanunlar 

Depolama sınıfı 10 - 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi 

gerçekleştirilmemiştir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : GEOBEN NT 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Sodyum Bentonit 1302-78-9 215-108-5 ≥ 90 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs edildiğinde : Temiz havaya çıkarın. 

     Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın. 

     Nefes almada güçlük çekiliyorsa oksijen verin ve doktor başvurun. 

 

Cilt temasından sonra : Sabun ve bol miktarda su ile yıkayın. 

     Yumuşatıcı krem sürün. 

     Tahriş devam ediyorsa doktora başvurun. 

 

Göz temasından sonra : Kontrol edin ve varsa kontak lensleri çıkarın. 

     En az 15 dk bol su ile hemen yıkayın. 

     Zorunlu ise sıcak su kullanılabilir. 

     Doktora başvurun. 
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Ağız yoluyla alındığında : Yuttuktan sonra hemen ağzınızı çalkalayın. 

     Kusturmayın. 

     Bayılma halinde ağızdan bir şey vermeyin. 

     Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir: Sülfür oksitler 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

- Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

  Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Ek bilgi 

Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Toz oluşumunu önleyin ve solumayın 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın. 

Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

Kürekle kuru alın. Atılması için gönderin. 

Tozların çoğalmasını önleyin. 

Su kullanmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 
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7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması : 

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e 

uymalıdır, örneğin KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile 

temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak 

laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 
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Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Serbest akan toz 

Renk   : Krem rengi 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği  : Uygulanamaz 

pH   : 8,5 - 9,5 (10 g/l, 20 °C’de) 

Erime noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynama noktası  : Uygulanamaz 

Parlama noktası : Parlamaz 

Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti : Uygulanamaz 

Üst patlama limiti : Uygulanamaz 

Buhar basıncı  : Uygulanamaz 

Rölatif buhar yoğunluğu : Uygulanamaz 

Bağıl yoğunluk  : 2.3 – 2.7 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü  : < 0,1 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : Uygulanamaz 

Bozunma sıcaklığı : Uygulanamaz 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

Oksitleyici özellikler : Hiç 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı : Yanıcı olmayan 

Kütle yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Kuvvetli asitler 
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10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Yangın durumunda: Bölüm 5’e bakınız. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut toksisite 

LD50 İntravenöz - sıçan - 35 mg/kg 

Notlar: Akciğer, boğaz veya solunum: Akut akciğer ödemi. 

 

Deri korozyonu/iritasyon 

Uygun veri yoktur. 

 

Ciddi göz hasarı/tahrişi 

Uygun veri yoktur. 

 

Solunum veya deri hassasiyeti 

Uygun veri yoktur. 

 

Germ hücre mütagenliği 

Uygun veri yoktur. 

 

Kansere neden olabilirlik 

Kansere neden olabilirlik - fare - Oral 

Tümorijenik: RTECS kriterlerine göre tümorijenik olması muhtemel madde. Karaciğer: Tümörler. 

 

IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 

onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 

 

Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 

Uygun veri yoktur. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Uygun veri yoktur. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Uygun veri yoktur. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Uygun veri yoktur. 

 

Ek Bilgi 

RTECS: CT9450000 

Akciğerlerde tahribat, Astım 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Balıklar üzerinde toksisite : LC50 - Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) - 19.000 mg/l - 96 h 



 

GEOBEN NT 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

 

Sayfa 6 / 6 
  

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 

Uygun veri yoktur. 

 

12.3 Biyobirikim potansiyeli 

Uygun veri yoktur. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Uygun veri yoktur. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 

 

12.6 Diğer ters etkiler 

Uygun veri yoktur. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

- Ulusal kanunlar 

Depolama sınıfı 10 - 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi 

gerçekleştirilmemiştir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : GEOSWEEP 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
Cam elyafı ile devamlı temas, bazen ciltte, üst solunum yollarında ve gözlerde geçici tahrişe neden olmaktadır. 

Başlıca maruz kalma şekli, tozlarının solunması ve elyafın ciltle temasıdır. 

Cam elyafının kansere yol açma veya kalıcı bir solunum bozukluğuna neden olabilirliği ile ilgili herhangi bir gözlem 

bulunmamaktadır (Bölüm-11' e bakınız) . 

Ürün kararlıdır, yanıcı değildir ve çevreye zarar vermez. 

 

Tehlike İşaretleri : Tehlike uyarısına gerek yoktur. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

   Özel Muamele Edilmiş Elyaf 65997-17-3 266-046-0 95 - 99 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Soluma 

Açık havaya çıkın. Gırtlağınızı temizleyene kadar su için. Lifleri çıkartmak üzere burundan üfleyin. Rahatsızlık devam 

ederse tıbbi müdahaleye başvurun. 

 

Cilt Teması 

Cildinizi ılık su ve sabunla yıkayın. Lifleri gidermek için yumuşak bir bez kullanın. 

Kaşımak liflerin daha derine girmesine neden olacağından, rahatsız olan bölgeyi kaşımayın. Rahatsızlık devam 

ederse tıbbi müdahaleye başvurun. 

 

Göz Teması 

Temiz su ile en az 15 dakika süre ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse tıbbi müdahaleye başvurun. 

 

Yutma 

Tadı hoş değildir. Tıbbi müdahaleye başvurun. Tıbbi yardım almadan önce ağzınızı su ile çalkalayın ve hiçbir şey 

yemeyin. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
Alevlenme Limiti (%) LEL, UEL  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama Noktası   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendi Kendine Yanma Sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Uygun Yangın Söndürücüler 

Spesifik bir yangın söndürücü gerektirmez. 

Su, karbondioksit, köpük ve kuru kimyasal kullanılabilir. 

 

Güvenlik Nedeniyle Kullanılmaması Gereken Yangın Söndürücü 

Yoktur. 

 

Yanma Sonucu Ortaya Çıkabilecek 

Camın kendisi yanıcı değildir. Uzun süreli yangınlarda, 

Tehlikeli Maddeler cam elyafı üzerinde bulunan yüzey kaplayıcısı ve bağlayıcının yanmasından dolayı zararlı 

maddeler oluşabilir. 

Yanma sonucu oluşabilecek maddeler karbon dioksit, karbon monoksit, diğer hidrokarbonlar ve sudur. 

 

Yangınla Mücadelede Gerekli 

Uzun süreli yangınlarda oksijen maskesi takılmalıdır. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
Kişisel Önlemler : Kapalı ortamlarda yeterli havalandırma sağlayın. 

Çevresel Önlemler : Özel bir önlem gerektirmez . 

Temizleme Metodu : Döküntüyü toplayın ve kalanları fazla tozumayacak şekilde süpürün. 

 

Döküntülerin Bertaraf Edilmesi : Bölüm-13' e bakınız. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
Kullanım   : Güvenli kullanım için özel bir önlem gerektirmez. 

Depolama   : Yangın ve patlamaya karşı özel bir önlem gerektirmez. 

Özel Kullanım(lar) : Özellikle tavsiye edilen bir kullanım şartı yoktur. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
Solunumla İlgili Kontrol Referansları / Limitleri : 

* Occupational Safety and Health Administration (OSHA), cam elyafı tozunu rahatsız edici toz olarak sınıflandırmakta; 

5 mg/m3 miktarı solunabilir olmak üzere toplam 15 mg/m3 tozu, izin verilen en üst değer (PEL)  kabul etmektedir. 

OSHA'nın tanımına göre, izin verilen en üst değer 40 saatlik bir haftalık çalışma süresi içindeki 8 saatlik günlük 

çalışmanın zaman ağırlıklı ortalamasıdır (TWA) .  

 

* Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 'nun görüşüne göre çapı 3,0 mikrondan büyük olan elyaf " solunabilir" değildir. 

WHO , çapı 3,0 mikrondan daha küçük ve boy-çap oranı 5:1 olan elyafı " solunabilir " olarak sınıflandırmaktadır. 

 

Üretilen en ince elyaf ürününün nominal çapı 10,5 mikrondur. Nadir olarak bu ürünün üretim ve kullanım 

sırasında mekanik olarak öğütülmesi halinde az miktarda " solunabilir " toz meydana çıkabilir. 
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* American Conference of Governmental Hygienists Kurumu (ACGIH) , cam elyafı tozu için izin verilen en üst değer 

(TLV) olarak 10 mg/m3'ü (TWA 8 saat) kabul etmektedir. TLV değeri 1 m3 havada bulunabilecek cam elyafı miktarının 

mg cinsinden ifadesidir. 

 

8.2 Maruz Kalma Kontrolü 

Kullanım Sırasındaki Maruziyetin Kontrolü 

Gerekli ise bölgesel havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. 

Elyafı giysilerden uzaklaştırmak amacı ile vakum ekipmanları kullanılmalıdır. 

İş elbiseleri ayrı yıkanarak, elyafın diğer giysilere bulaşması engellenmelidir. 

Çalışma bölgesi, kullanım sırasında oluşabilecek elyaf tozlarını ve lifleri barındırmayacak şekilde vakum cihazları ile 

temizlenmelidir. Temizlik sırasında basınçlı hava ve süpürme uygulamalarından, toz ve liflerin tekrar havaya 

yayılmasına neden olacağı için kaçınılmalıdır. 

İş yerinde yeterli miktarda güvenlik duşları ve göz yıkama ekipmanları bulundurulmalıdır. 

 

Solunum Sisteminin Korunması 

Normal olarak gerekli değildir. Eğer havada uçuşan cam elyafı konsantrasyonu kontrol limitlerinin çok üzerinde ise 

solunum koruma cihazları sağlanmalıdır. 

 

Ellerin Korunması 

Koruyucu eldiven giyilmesi tavsiye edilir. 

 

Gözlerin Korunması 

Yan korumalı güvenlik gözlüğü kullanılması tavsiye edilir. 

 

Cildin Korunması 

Uzun kollu, el ve ayak bileklerini sıkı saran ve boynu koruyan iş elbisesi kullanılması tavsiye edilir. 

 

Çevresel Maruz Kalma Kontrolü 

Çevre ile ilgili özel bir önlem gerektirmez. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Beyaz 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : Bilgi bulunmamaktadır. 

Erime noktası   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : 2.5 – 2.7 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü  : Çözünmez 
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Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı uygulanamaz 

Korozyon Metaller için aşındırıcı olabilir. 

 
 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
Stabilite  : Stabil bir maddedir. 

 

10.1 Kaçınılması Gereken Koşullar : Bilinen verilere göre yok. 

 

10.2 Sakınılması Gereken Malzemeler : Bilinen verilere göre yok. 

10.3 Bozunma Dolayısıyla Ortaya  : Uzun süreli yangınlarda, bağlayıcı bileşenlerinin yanmasından çıkabilecek 

zararlı ürünler dolayı düşük konsantrasyonda yanma gazları çıkışı oluşmaktadır. (Bölüm-5' e bakınız) 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
Aşırı Maruziyet Belirtileri ; 

Soluma 

Ağızda, burunda ve gırtlakta tahriş, kaşıntı yapabilir. Aşırı maruz kalma halinde tıkanıklık yapabilir. 

 

Cilt Teması 

Geçici tahriş ve kızarıklıklar olabilir. Deriden absorblanmaz. 

 

Göz Teması 

Geçici tahriş ve kızarıklık olabilir. 

 

Yutma 

Sindirim kanalında geçici tahriş görülebilir. 

 

Genel Toksikolojik Bilgiler 

Akut 

Fiziksel özellikleri nedeni ile cam elyafı ciltte ve üst solunum yollarında geçici tahrişe neden olabilir. 

 

Kronik 

* International Agency for Research on Cancer Kurumu ( IARC ) kesintisiz cam elyafı için "İnsanlarda kanserojen 

etkisi için yeterli delil yoktur " yargısını vermiştir. Kesintisiz cam elyafı bu kurum tarafından " İnsanlarda karsinojen 

olarak sınıflandırılamaz ( Grup 3) " olarak tanımlanmaktadır. ( IARC Monograph Cilt 43, " Man Made Mineral Fibers " 

23.08.2002 ) 

 

* ABD' de cam elyafı üretiminde çalışan işçilerde yapılan bir çalışmada bu denek grubunda  solunum yolları 

kanserlerinde bir artma olmadığı gözlenmiştir. 



 

GEOSWEEP 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

 

Sayfa 5 / 6 
  

 Avrupa' da yapılan aynı tür bir çalışmada , akciğer kanserinde herhangi bir artma , kanser  vakalarında ilk temastan 

bu yana geçen süre ile herhangi bir artma , temas süresinin artması ile herhangi bir artma gözlenmemiştir. 

 

* American Conference of Governmental Hygienists Kurumu ( ACGIH) 2000 TLV kitapçığında cam elyafı tozunu " A -

4, insanlarda kanserojen olarak sınıflandırılamaz " olarak tanımlamaktadır. 

 

* Avrupa Birliği Direktifleri 67/548/EC ve düzeltilmiş şekli 96/69/EC , bu tipteki elyafı " kanser riski taşıyan maddeler " 

arasında saymamaktadır. 

 

Periton içi testlerde karsinojen etkinin ispatlanmamış olması nedeniyle , ürettiğimiz cam elyafı kanserojen olarak 

sınıflandırılmamaktadır. ( 97/69/EC - Note Q , Reference: IARC  Monographs Vol 43 (2002) ) 

 

Cam elyafı ürünlerinin ortalama elyaf çapı değerlerinden , ölçüm hatasının iki katı çıkarılarak bulunan değer 6 

mikrondan büyüktür ve bu nedenle 67/69/EC - Note R'ye göre kanserojen olarak  sınıflandırılmamaktadır. 

 

* Edinburg'daki Institute of Occupational Medicine Kurumu' nda yapılan bir laboratuvar çalışmasında "solunabilir" 

çapta E-camı mikroelyaftan , normalde karşılaşılabilecek dozun 1000 katı bir dozda soluyan denek hayvanlarında 

akciğer tümörlerine rastlanmıştır. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
* "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında değildir. Environmental Protection Agency ( EPA ) Kurumu 

,Resource Conservation and Recovery Act Mevzuatı ( EPA- RCRA) madde 261 ' e göre " tehlikeli atık " olarak 

sınıflandırılmamıştır . 

 

* Cam elyafı atıkları, katı halde inert maddedir. Döküntüler için özel bir önlem gerekli değildir. 

 

* Atıklar çevre için zararsız madde olarak kabul edilmektedir. 

 

Ekotoksisite 

Bu ürünün herhangi bir çevre toksikliği yarattığına dair veri bulunmamaktadır. 

 

Mobilite 

Çözünmez ancak suda dağılabilir. 

 

Süreklilik ve Bozunurluk 

Herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

 

Biyolojik Birikim Potansiyeli 

Herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

 

Diğer Zararlı Etkileri 

Herhangi bir veri bulunmamaktadır 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 
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Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 

 

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

Uygun veri yoktur. 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Ek bilgi 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 

gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 

istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 

Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : GEOTHIN 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Ümt Mahallesi 2543. Sokak No: 17 06810 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması 
(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım. 
Bu madde, 67/548/EEC Direktifine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 
 
2.2 Etiket unsurları 
Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

   Kromsuz Lignosulsonate - - ≥ 98 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması 
Solunması halinde 
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. 
 
Deriyle teması halinde 
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. 

 
Gözle teması halinde 
Tedbir olarak gözlere su tutunuz. 
 
Yutulması halinde 
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. 
 
4.2 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler 
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2ve /veya bölüm11) 
 
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler 
Uygun veri yoktur 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Yangın söndürücüler 
Uygun yangın söndürücüler 
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız. 
 
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 
Karbon oksitler, Sülfür oksitler 
 
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler 
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. 
 
5.4 Ek bilgi 
Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri 
Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. 
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. 
 
6.2 Çevresel önlemler 
Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez. 
 
6.3 Temizlik ve yayılmayı önlemeye dair yöntem ve malzemeler 
Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız. 
 
6.4 Diğer bölümlere atıflar 
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler 
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır. 
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2. 
 
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar 
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. 
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): Yanmayan katılar 
 
7.3 Belirli son kullanımlar 
Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 
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Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması : 

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e 

uymalıdır, örneğin KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile 

temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak 

laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Toz 

Renk   : Koyu Kahverengi 

Koku   : Kendine Has 

Koku Eşiği  : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH   : 3.0 – 4.0 (20 oC’de) 

Erime noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynama noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti : Bilgi bulunmamaktadır. 



 

GEOTHIN 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

 

Sayfa 4 / 6 
  

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kütle yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Tepkime 
Uygun veri yoktur 
 
10.2 Kimyasal kararlılık 
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. 
 
10.3 Zararlı tepkime olasılığı 
Uygun veri yoktur 
 
10.4 Kaçınılması gereken durumlar 
Uygun veri yoktur 
 
10.5 Kaçınılması gereken maddeler 
Kuvvetli oksitleyici maddeler 
 
10.6 Zararlı bozunma ürünleri 
Diğer bozunma ürünleri - Uygun veri yoktur 
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi 
Akut toksisite 
LD50 Oral - Fare - 6.030 mg/kg 
Notlar: Davranış: Uyuklama (genel bastırılmış aktivite) Davranış: Kas zayıflığı. Davranış: Koma. 
 
Cilt aşınması/tahrişi 
Uygun veri yoktur 
 
Ciddi göz hasarı/tahrişi 
Uygun veri yoktur 
 
Solunum veya deri hassasiyeti 
Uygun veri yoktur 
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Eşey hücre mutajenitesi 
Sıçan 
Sitogenetik analiz 
 
Kanserojenite 
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 
onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 
 
Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Aspirasyon toksisitesi 
Uygun veri yoktur 

 
Ek Bilgi 
RTECS: uygun veri yoktur 
 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Toksisite 
Balıklar üzerinde toksisite 
LC0 - Phoxinus phoxinus - > 1.000 mg/l - 48 h 
LC50 - Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) - 7.300 mg/l - 48 h 
 
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 
Uygun veri yoktur 
 
12.3 Biyobirikim potansiyeli 
Uygun veri yoktur 
 
12.4 Toprakta hareketlilik 
Uygun veri yoktur 
 
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları 
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 
 
12.6 Diğer olumsuz etkiler 
Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 



 

GEOTHIN 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

 

Sayfa 6 / 6 
  

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 
uygun veri yoktur 
 
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
uygun veri yoktur 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Ek bilgi 
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 

gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 

istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 

Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 

bulabilirsiniz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : GEOTHIN HT 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2016 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Ümit Mahallesi 2543. Sokak No:17 06810 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 
(EC) No 1272/2008 yönetmeliğine göre sınıflandırma 
Göz tahrişi (Kategori 2), H319 
Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 
 
AB Direktiflerine göre sınıflandırma 67/548/AET veya 1999/45/ET 
Xi Tahriş edici R36 
Bu bölümdeki R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız. 
 
2.2 Etiket elemanları 
(EC) No 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme 
Piktogram 

 
 
Sinyal Kelime Uyarı 
 
Tehlike açıklama(lar)ı 
H319   Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 
 
Önlem açıklama(lar)ı 
P305 + P351 + P338  GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak  
   lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. 
 

67/548/EEC numaralı Avrupa Yönergesinde düzeltildiğine göre. 
Tehlike sembol(ler)i  Xi Tahriş edici 
R-İbaresi/R-İbareleri   R36  Gözleri tahriş eder. 
S-İbaresi/S-İbareleri  S26  Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 
 
2.3 Diğer tehlikeler 

Yok. 
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Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

   Akrilik Kopolimer - - 30 - 65 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 
Genel öneri 
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. 
 
Solunması halinde 
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız. 
 
Deriyle teması halinde 
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız. 
 
Gözle teması halinde 
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız. 
 
Yutulması halinde 
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız. 
 
4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2ve /veya bölüm11) 
 
4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 
Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 
Uygun yangın söndürücüler 
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız. 
 
5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 
Karbon oksitler, Sodyum oksit 
 
5.3 İtfaiye için tavsiyeler 
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. 
 
5.4 Ek bilgi 
Uygun veri yoktur 
 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma 
olduğundan emin olunuz. 
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. 
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6.2 Çevresel önlemler 
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. 
 
6.3 Temizlik ve yayılmayı önlemeye dair yöntem ve malzemeler 
Eylemsiz emici bir malzeme ile absorbe etmesini sağlayınız ve zararlı atık olarak imha ediniz. Atıkları kapalı ve bu iş 
için uygun kapalı kaplarda saklayınız. 
 
6.4 Diğer bölümlere referans 
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler 
Göz ve cilt ile temasından sakının. Buhar veya buhar bulutunu solumayınız. 
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2. 
 
7.2 Güvenli saklama koşulları ve var ise uyumsuzluklar 
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. 
Işık duyarlı 
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): Yanmayan sıvılar 
 
7.3 Özel son kullanım(lar) 
Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması : 

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e 
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uymalıdır, örneğin KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile 

temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak 

laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Sıvı 

Renk   : Açık Sarı 

Koku   : Kendine Has 

Koku Eşiği  : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH   : 6 – 10 (20 oC’de) 

Erime noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynama noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : 1.1 – 1.2 gr/cm3 (20 oC’de) 

Su çözünürlüğü  : Çözünmez 

Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kütle yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 
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Uygun veri yoktur 
 
10.2 Kimyasal stabilite 
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. 
 
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 
Uygun veri yoktur 
 
10.4 Kaçınılması gereken durumlar 
Uygun veri yoktur 
 
10.5 Uymayan malzemeler 
Kuvvetli oksitleyici maddeler 
 
10.6 Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri 
Diğer bozunma ürünleri - Uygun veri yoktur 
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 
Akut toksisite 
Uygun veri yoktur 
 
Deri korozyonu/iritasyon 
Uygun veri yoktur 
 
Ciddi göz hasarı/tahrişi 
Uygun veri yoktur 
 
Solunum veya deri hassasiyeti 
Uygun veri yoktur 
 
Eşey hücre mutajenitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Kanserojenite 
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 
onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 
 
Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Aspirasyon toksisitesi 
Uygun veri yoktur 
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Ek Bilgi 
RTECS: uygun veri yoktur 
 
Gastrointestinal rahatsızlıklar, Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen 
incelenmemiştir. 
 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 
Uygun veri yoktur 
 
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 
Uygun veri yoktur 
 
12.3 Biyobirikim potansiyeli 
Uygun veri yoktur 

 
12.4 Topraktaki hareketliliği 
Uygun veri yoktur 
 
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları 
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 
 
12.6 Diğer ters etkiler 
Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 
uygun veri yoktur 
 
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
uygun veri yoktur 
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Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni 
Göz Tah. Göz tahrişi 
H319  Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 
 
2. ve 3. bölüm altındaki R-İbarelerinin tam metni 
Xi   Tahriş edici 
R36   Gözleri tahriş eder. 
 
Ek bilgi 
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 

gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 

istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 

Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 

bulabilirsiniz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : HOTTROL NP 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması  

(EC) No 1272/2008 yönetmeliğine göre sınıflandırma 

Göz tahrişi (Kategori 2),  H319 

 

Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 

 

AB Direktiflerine göre sınıflandırma 67/548/AET veya 1999/45/ET 

Xi   Tahriş edici  R36 

 

Bu bölümdeki R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız. 

 

2.2 Etiket elemanları 

(EC) No 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme 

 

Tehlike piktogramları 

 
 

Sinyal Kelime 

Uyarı 

 

Tehlike Açıklamaları 

H319   Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

Önlem açıklama(lar)ı GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak  

P305 + P351 + P338 lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. 

 

Ek Tehlike Açıklamaları hiç 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 
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Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

   Özel Karışımı - - - 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Genel öneri 

Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. 

 

Solunması halinde 

Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız. 

 

Deriyle teması halinde 

Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız. 

 

Gözle teması halinde 

En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız. 

 

Yutulması halinde 

Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2ve /veya bölüm11) 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Uygun veri yoktur. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürücüler 

Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Karbon oksitler, Sodyum oksit 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

5.4 Ek bilgi 

Uygun veri yoktur. 
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Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Buhar, duman veya gazını solumaktan 

kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Atıkları solumayınız. 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. 

 

6.2 Çevresel önlemler 

Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Atıkları belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız. Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı 

kaplarda saklayınız. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler 

Göz ve cilt ile temasından sakının. Toz ve aerosol oluşumundan sakınınız. 

Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır. 

Önlemler için bakınız: bölüm 2.2. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. 

Nem duyarlı 

 

7.3 Özel son kullanım(lar) 

Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri  

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra 

     ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri 
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Ellerin korunması : 

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

    

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak laboratuarda KCL 

ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Diğer koruyucu ekipmanlar 

Koruyucu giysi 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Flitre B-(P3) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Toz 

Renk   : Beyaz 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : 6.5 – 7.5 (%1 çözelti, 20 °C’de) 

Erime noktası   : 200 oC (392 oF) 

Kaynama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : 0.8 – 0.9 g/cm³ (20 °C’de) 
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Su çözünürlüğü  : Çözünür 

Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı uygulanamaz 

Korozyon Metaller için aşındırıcı olabilir. 

 
 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Uygun veri yoktur. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Uygun veri yoktur. 

 

10.4 Kaçınılması gereken durumlar 

Nemden kaçınınız. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Kuvvetli oksitleyici maddeler 

 

10.6 Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri 

Diğer bozunma ürünleri - uygun veri yoktur 

Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut toksisite 

LD50 Oral - sıçan - > 40.000 mg/kg 

 

Deri korozyonu/iritasyon 

Uygun veri yoktur. 

 

Ciddi göz hasarı/tahrişi 

Uygun veri yoktur. 

 

Solunum veya deri hassasiyeti 

Uygun veri yoktur. 
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Germ hücre mütagenliği 

Uygun veri yoktur. 

 

Kansere neden olabilirlik 

IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 

onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 

 

Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 

Uygun veri yoktur. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Uygun veri yoktur. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Uygun veri yoktur. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Uygun veri yoktur. 

 

Ek Bilgi 

RTECS: WD6826000 

Gastrointestinal rahatsızlıklar, Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen 

incelenmemiştir. 

Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Uygun veri yoktur. 

 

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 

Uygun veri yoktur. 

 

12.3 Biyobirikim potansiyeli 

Uygun veri yoktur. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Uygun veri yoktur. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 

 

12.6 Diğer ters etkiler 

Uygun veri yoktur. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 
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Kimyasalları orijinal kaplar ında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünü n kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 

 

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

Uygun veri yoktur. 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni 

Eye Irrit. Göz tahrişi 

H319   Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

2. ve 3. bölüm altındaki R-İbarelerinin tam metni 

Xi   Tahriş edici 

R36   Gözleri tahriş eder. 

 

Ek bilgi 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 

gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 

istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 

Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : KİREÇ 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 
(EC) No 1272/2008 yönetmeliğine göre sınıflandırma 
Deri tahriĢi (Kategori 2), H315 
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318 
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma (Kategori 3), Solunum sistemi, H335 
 
Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 
 
AB Direktiflerine göre sınıflandırma 67/548/AET veya 1999/45/ET 
Xi Tahriş edici R37/38, R41 
Bu bölümdeki R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız. 
 
2.2 Etiket elemanları 
(EC) No 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme 
Piktogram 

 
 

Sinyal Kelime Tehlike 
 
Tehlike açıklama(lar)ı 
H315 Deri tahriĢine neden olur. 
H318 Ciddi derecede göz hasarına neden olur. 
H335 Solunum tahriĢine neden olabilir. 
 
Önlem açıklama(lar)ı 
P261   Tozunu solumaktan kaçınınız. 

P280    Koruma eldiveni/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız. 
P305 + P351 + P338  GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak  
   lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. 
Ek Tehlike Açıklamaları Yok 
 

2.3 Diğer tehlikeler 

Yok 
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Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

  Kireç (Ca(OH)2) 1305-62-0 215-137-3 ≥ 98 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 
Genel öneri 
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. 
 
Solunması halinde 
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız. 
 
Deriyle teması halinde 
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız. 
 
Gözle teması halinde 
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız. 
 
Yutulması halinde 
Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız. 
 
4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2ve /veya bölüm11) 
 
4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 
uygun veri yoktur 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 
Uygun yangın söndürücüler 
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız. 

 
5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 
Kalsiyum oksit 
 
5.3 İtfaiye için tavsiyeler 
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. 
 
5.4 Ek bilgi 
uygun veri yoktur 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Buhar, duman veya gazını solumaktan 
kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Atıkları solumayınız. 
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. 
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6.2 Çevresel önlemler 
Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona karışmamasına dikkat 
ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir. 
 
6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 
Atıkları belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız. Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı 
kaplarda saklayınız. 
 
6.4 Diğer bölümlere referans 
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler 
Göz ve cilt ile temasından sakının. Toz ve aerosol oluşumundan sakınınız. 
Toz oluĢan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır. 
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2. 
 
7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. 
 
7.3 Özel son kullanım(lar) 
Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler 
Bileşeni   : Kalsiyum Hidroksit (Alçı) 
Değer   : TWA (8 Saat) 
Kontrol Parametreleri : 5 mg/m3 

Esaslar   : Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
     Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri 
Notlar   : Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler. 
     EU - I / C (1991 / 322 / EC) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ (2006 / 15 / EC  
     sayılı Direktif ile değiştirilmiştir 
 
8.2 Maruziyet kontrolleri 
Uygun mühendislik kontrolleri 
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün 
sonunda ellerinizi yıkayınız. 
 
 
Kişisel koruyucu ekipmanlar 
 Göz/yüz koruması 
 NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma 
 ekipmanı kullanınız. 
 
 Derinin korunması 
 Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, 
 doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. 
 Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf 
 edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. 
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 Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan 
 EN 374 standartlarına uygun olmalıdır. 
 
 Tam temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 Sıçrama ile temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: 
 EN374 
 Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde 
 kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye 
 niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve 
 hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul 
 edilmemelidir. 
 
 Vücut korunması 
 Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması 
 seçiniz. Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna 
 bağlı olarak belirlenmelidir. 
 
 Solunum sisteminin korunması 
 Solunum korumasına gerek yoktur. Rahatsız edici toz düzeylerinden korunmak istiyorsanız N95 (Amerika 
 Birleşik Devletleri) veya P1 (EN 143) tipi toz maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya 
 CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler 
 kullanınız. 
 
 Çevresel maruziyet kontrolü 
 Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona 
 karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir. 
 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Toz 

Renk   : Beyaz 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : 12.3 – 12.7  

Erime noktası   : 450 oC 

Kaynama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 
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Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : 2.2 gr/cm3 (20 oC’de) 

Su çözünürlüğü  : 0.99 gr/Lt (20 oC’de) 

Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 
uygun veri yoktur 
 
10.2 Kimyasal stabilite 
Önerilen depolama koĢullarında kararlıdır. 
 
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 
uygun veri yoktur 
 
10.4 Kaçınılması gereken durumlar 
uygun veri yoktur 
 
10.5 Uymayan malzemeler 
Kuvvetli asitler 
 
10.6 Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri 
Diğer bozunma ürünleri - uygun veri yoktur 
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 
Akut toksisite 
LD50 Oral - sıçan - 7.340 mg/kg 
 
Deri korozyonu/iritasyon 
Deri - tavşan 
Sonuç: Cildi tahriş eder. 
(OECD Test Klavuzu 404) 
 
Ciddi göz hasarı/tahrişi 
Gözler - tavşan 
Sonuç: Ciddi göz tahrişi 
(OECD Test Klavuzu 405) 
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Solunum veya deri hassasiyeti 
uygun veri yoktur 
 
Germ hücre mütagenliği 
uygun veri yoktur 
 
Kansere neden olabilirlik 
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 
onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 
 
Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 
uygun veri yoktur 
 
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 
Solunması halinde - Solunum tahrişine neden olabilir. 
 
Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 
uygun veri yoktur 
 
Aspirasyon tehlikesi 
uygun veri yoktur 
 
Ek Bilgi 
RTECS: EW2800000 
 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 
Balıklar üzerinde toksisite 
LC50 - Clarias gariepinus - 33,884 mg/l - 96 h 
 
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 
EC50 - Daphnia magna (Defne) - 49,1 mg/l - 48 h 
(OECD Test Klavuzu 202) 
 
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite 
EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (yeĢil yosun) - 184,6 mg/l - 72 h 
(OECD Test Klavuzu 201) 
 
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 
Doğal bozunmayı belirleyen metodlar, inorganik maddeler için uygulanamaz. 
 
12.3 Biyobirikim potansiyeli 
Biyoakümülasyon yapmaz. 
 
12.4 Topraktaki hareketliliği 
uygun veri yoktur 
 
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 
 
12.6 Diğer ters etkiler 
Sudaki yaşam için zararlıdır. Uygun veri yoktur. 
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Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
13.1 Atık arıtma yöntemleri 
Ürün 
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz. 
Malzemeyi yanıcı bir çözücü ile çözdürünüz veya böyle bir çözücü ile karıştırarak son brülör ve yıkayıcı ile teçhiz 
edilmiş bir kimyasal yakma fırınında yakınız. 
 
Kontamine ambalaj 
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 
 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 
Uygun veri yoktur 
 
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.  

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni 
Eye Dam. Ciddi göz hasarı 
H315   Deri tahrişine neden olur. 
H318   Ciddi derecede göz hasarına neden olur. 
H335   Solunum tahrişine neden olabilir. 
Skin Irrit.  Deri tahrişi 
STOT SE  Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 
 
2. ve 3. bölüm altındaki R-İbarelerinin tam metni 
Xi   Tahriş edici 
R37/38   Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. 
R41   Gözde ciddi hasar riski. 
 
Ek bilgi 
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 
gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 
istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 
Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 
bulabilirsiniz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : Kostik Soda 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması  

Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

Deri aşınması, Kategori 1A, H314 

Metaller için aşındırıcıdır, Kategori 1, H290 

Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 

 

Sınıflandırması (EEC/67/548 veya 1999/45/EC)  

C Aşındırıcı R35 

Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakınız. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

 

Tehlike piktogramları 

 
 

Sinyal Kelime 

Tehlike 

 

Tehlike Açıklamaları 

H290 Metaller için aşındırıcı olabilir. 

H314 Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur. 

 

Önlem Açıklamaları 

P280 Koruma eldiveni/ koruyucu giysi/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız. 

P301 + P330 + P331 YUTULMASI HALİNDE : Ağzı çalkalayınız. KusturMAyınız. 

P305 + P351 + P338 GÖZE KAÇMIŞSA  : Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa  

        kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. 

P309 + P310 Maruz kalmış veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız : Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz. 
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İndirgenmiş sınıflandıma (≤125 ml) 

Tehlike piktogramları 

 
 

Sinyal Kelime 

Tehlike 

 

Tehlike Açıklamaları 

H314 Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur. 

 

Önlem Açıklamaları 

P280 Koruma eldiveni/ koruyucu giysi/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız. 

P301 + P330 + P331 YUTULMASI HALİNDE : Ağzı çalkalayınız. KusturMAyınız. 

P305 + P351 + P338 GÖZE KAÇMIŞSA  : Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa  

        kontak lensleriçıkarınız. Durulamaya devam ediniz. 

P309 + P310 Maruz kalmış veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz. 

 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Sembol(ler)   C   Aşındırıcı 

R -cümlesi/ R cümleleri  35   Ciddi yanıklara neden olur. 

S kodlu cümle(ler)  26-37/39-45  Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Uygun  

     koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. Kaza halinde veya  

     kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun. 

EC-No.   215-185-5   EC Etiket 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül Sınıflandırma CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Sodyum Hidroksit (NaOH) C, Aşındırıcı; R35 1310-73-2 215-185-5 ≥ 99 

 

Notlar: Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya kullanımı, 1907/2006 Sayılı REACH 

Tüzüğü'ne (AT) göre kayıttan muaftır, yıllık tona j bir kayıt yapılmasını gerektirmemektedir veya kaydın daha ilerideki 

bi r kayıt son tarihinde yapılması öngörülmektedir. 

 
 
 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. Tıbbi bakım alınız. 
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Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Polietilen glikol 400 karışımı ile ıslatın. Hemen kirlenen 

     giysiyi çıkarın. Doktora danışınız. 

 

Gözlerle temas sonrası : Etkilenmemiş gözü koruyarak, göz kapaklarını açık tutarak bol suyla 

     durulayınız (en az 10 dakika). Derhal doktora başvurunuz! 

Yuttuktan sonra  : 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Hemen bir doktor çağırınız.  

     Nötralize etmeyi denemeyin. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

İritasyon ve korozivite, çökmek, ölüm 

Körlük riski! 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için 

güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin. 

 

Ek bilgi 

Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Madde temasını engelleyin. Tozları teneffüs ettikten sonra. İyi bir 

havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana 

danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 
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Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler 

Aluminyum, teneke ya da çinko kap kullanılmamalıdır. 

+5 ila +30 °C'de depolayın. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri  

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra 

     ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması : 

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 
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   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak laboratuarda KCL 

ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Diğer koruyucu ekipmanlar 

Koruyucu giysi 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Flitre B-(P3) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Renksiz 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : ca. 14 (50 g/l, 20 °C’de) 

Erime noktası   : 323 °C 

Kaynama noktası : 1.390 °C (1.013 hPa) 

Parlama noktası : Uygulanamaz 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Uygulanamaz 

Üst patlama limiti  : Uygulanamaz 

Buhar basıncı  : Uygulanamaz (20 oC’de) 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : 2,13 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü  : 1.090 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : n-oktanol/su Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı uygulanamaz 

Korozyon Metaller için aşındırıcı olabilir. 
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Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Higroskopik 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Patlama riski  : Metaller, Hafif metaller ile 

Oluşabilecek ürün : Hidrojen 

Şiddetli reaksiyonlar : Nitriller, Alkali toprak metaller, amonyum bileşikleri, Siyanürler, magnezyum, organik nitro 

     bileşikler, organik yanıcı maddeler, fenoller, oksitleyici maddeler, Asitler ile  

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Neme maruz bırakma. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Alüminyum, pirinç, Metaller, metal alaşımları, Çinko, Kalay 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

hiçbir bilgi yok 

Uygun şekilde kullanıldığında, tehlikeli ayrışma ürünleri oluşması beklenmez. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

Semptomlar: Yutulması halinde, ciddi derecede ağız ve boğaz yanmasıyla birlikte yemek borusu ve mide delinmesi 

riski vardır. 

 

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi 

Semptomlar: mukoza zarının yanması, Öksürük, Solunum darlığı, Olası zararlar:, solunum sistemindeki zarar 

 

Deri tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: Yanıklara neden olur. (RTECS) 

Ciddi yanıklara neden olur. 

 

Göz tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: Yanıklara neden olur. (RTECS) 

Ciddi derecede göz hasarına neden olur. Körlük riski! 

 

İn vitro genotoksisite 

Mutajenite (memeli hücre testi): mikronükleus. 

Sonuç: Negatif (Kaynak) 
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Ames testi 

Sonuç: Negatif (IUCLID) 

 

Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) 

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. (Kaynak) 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Bu ürünün toksikliği hakkında nicel data yoktur. 

İlave toksikolojik değerler: 

Sistemik etkiler: 

çökmek, ölüm 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Balıklar için zehirlilik derecesi 

LC50 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): 45,4 mg/l; 96 sa (%50'lik çözelti) (IUCLID) 

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. 

EC50 Daphnia magna (Defne): 76 mg/l; 24 sa (%50'lik çözelti) (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite : Doğal bozunmayı belirleyen metodlar, inorganik maddeler için uygulanamaz. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Biyolojik etkiler: 

pH değişimine bağlı olarak zararlı etki. 

Seyreltilmiş olsa bile korosiv karışımlar oluşturur. 

Atık su işlem tesisinde nötralizasyon mümkündür. 
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Çevreye atılması önlenmelidir. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplar ında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünü n kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID)  : UN 1823 Sodyum Hidroksit, Katı, 8, II 

İç sularda taşımacılık (ADN)  : UN 1823 Sodyum Hidroksit, Katı, 8, II 

Hava taşımacılığı (IATA)  : UN 1823 Sodyum Hidroksit, Katı, 8, II 

Deniz taşımacılığı (IMDG)  : UN 1823 Sodyum Hidroksit, Katı, 8, II 

 

Taşıma yönetmelikleri ADR/RID, IATA - DGR, IMDG Yasası'na, uluslararası yönetmeliklere uygun olarak uygulanabilir 

şekilde atıfta b ulunulmuştur. Diğer ülkelerdeki ulusal kanunlarla olası farklılıklar dikkate alınmaz. 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

Ulusal kanunlar 

Kaza tehlikelerini içeren  96/82/EC 

Mevzuat   Direktif 96/82/EC geçerli değildir 

Mesleki kısıtlamar   İşte çalışan kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız. 

 

Ulusal mevzuat   Depolama sınıfı 8 B 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni 

H290 Metaller için aşındırıcı olabilir. 

H314 Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur. 

 

2 ve 3. başlık altındaki R-cümleleri metni 

R35 Ciddi yanıklara neden olur. 

 

Eğitim tavsiyesi 

İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız. 

 

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar 

Kullanılan kısaltmaların anlamları için http://www.wikipedia.org adresin e bakılabilir. 

 

The information contained herein is based on the present state of our knowledge. It characterises the product with 

regard to the appropriate safety precautions. It does not represent a guarantee of any properties of the product. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : MICA C 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

Önlem Açıklamaları 

P260 Tozlarını solumayın. 

 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

S kodlu cümle(ler) 22  Tozlarını solumayın. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Mika (K2Al6Si6O20(OH)4) 12001-26-2 310-127-6 ≥ 95 

 Silika, kristalize, kuvars 14808-60-7 238-878-4 ≤ 5 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra (çok miktarda toz) : Temiz hava. Rahatsızlık durumunda doktora danışın. 

Cilt temasından sonar    : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonar    : Bol su ile göz kapağı tamamen açık olarak yıkayın. 

Yuttuktan sonra (fazla miktarda)   : Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 



 

MICA C 
 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

 

Page 2 / 6 
  

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aracı 

Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

 

Uygun olamayan söndürme maddeleri 

Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum 

prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

 Hijyen ölçütleri  : Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız. 

 Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

 Ellerin korunması : Gerekli değildir 

 Solunumun korunması : Tozlar oluştuğunda gerekir. 

 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181'e uygun). Girişimci, solunum 

koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu 

önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi  

Form    : Toz 

Renk    : Açık gri 

Koku    : Kokusuz 

Koku eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : 7,0 - 10,0 (100 g/l, 20 °C’de), (çamur) 

Yoğunluk   : 2.5 - 2.7 gr/cm3 

Erime noktası   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynama noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası  : Uygulanamaz. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Sudaki çözünürlüğü  : Çözünmez (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı  : Bilgi bulunmamaktadır.(n-oktanol/su karışımında) 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 
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9.2 Diğer veriler 

Kütle yoğunluğu   : 100 - 250 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Bugüne kadar bilinmiyor. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Bu ürünün toksikliği hakkında nicel data yoktur. 

İlave toksikolojik değerler: 

Bu tip pigmentleri kullanarak yapilan hayvan deneyleri sonucunda toksikolojik etkili özellik görülmemiştir. Madde az 

emildiğinden zararlı etkiler beklenmemektedir. Tozların teneffüsü engellenmelidir, asal tozlar bile solunum organlarını 

zayıflatabilir. Bağımsız test sonuçları söyledir: cilt töleransı (tavşan): tahriş edici etki yok; göz tahriş testi (tavşan): 

tahriş edici etki yok; hassaslık testi (hamster): hassaslaştırıcı potansiyel yok; subkronik toksiklik (sıçan): 20,000 

ppm'e kadar buluntu yok; LD₅₀ (ağızdan, sıçan): belirlenemez; tüm hayvanlar 15,000 mg/kg'den 

sonra hala canlı. 

Kronik toksiklik (sıçan): 2.5 yıllık bir dönemde besine eklenen %5'lik ürün hayvanlarda hiçbir kanserojen etki ve 

toksikolojik değişiklik göstermemiştir. 

Ürün sıçanlarda 2000 mg/kg'a kadar olan konsantrasyonlarla yapılan mikronükleus testinde 

hiçbir genotoksik etki göstermemiştir. 
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Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

AB yönetmelikleri  
Kaza tehlikeleri  96/82/EC  
Mevzuat direktifi  96/82/EC geçerli değildir.  

 

Ulusal kanunlar 

Depolama sınıfı 10 – 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 
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Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez.a 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : MICA F 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

Önlem Açıklamaları 

P260 Tozlarını solumayın. 

 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

S kodlu cümle(ler) 22  Tozlarını solumayın. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Mika (K2Al6Si6O20(OH)4) 12001-26-2 310-127-6 ≥ 95 

 Silika, kristalize, kuvars 14808-60-7 238-878-4 ≤ 5 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra (çok miktarda toz) : Temiz hava. Rahatsızlık durumunda doktora danışın. 

Cilt temasından sonar    : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonar    : Bol su ile göz kapağı tamamen açık olarak yıkayın. 

Yuttuktan sonra (fazla miktarda)   : Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aracı 

Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

 

Uygun olamayan söndürme maddeleri 

Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum 

prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

 Hijyen ölçütleri  : Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız. 

 Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

 Ellerin korunması : Gerekli değildir 

 Solunumun korunması : Tozlar oluştuğunda gerekir. 

 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181'e uygun). Girişimci, solunum 

koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu 

önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi  

Form    : Toz 

Renk    : Açık gri 

Koku    : Kokusuz 

Koku eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : 7,0 - 10,0 (100 g/l, 20 °C’de), (çamur) 

Yoğunluk   : 2.5 - 2.7 gr/cm3 

Erime noktası   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynama noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası  : Uygulanamaz. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Sudaki çözünürlüğü  : Çözünmez (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı  : Bilgi bulunmamaktadır.(n-oktanol/su karışımında) 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 
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9.2 Diğer veriler 

Kütle yoğunluğu   : 100 - 250 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Bugüne kadar bilinmiyor. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Bu ürünün toksikliği hakkında nicel data yoktur. 

İlave toksikolojik değerler: 

Bu tip pigmentleri kullanarak yapilan hayvan deneyleri sonucunda toksikolojik etkili özellik görülmemiştir. Madde az 

emildiğinden zararlı etkiler beklenmemektedir. Tozların teneffüsü engellenmelidir, asal tozlar bile solunum organlarını 

zayıflatabilir. Bağımsız test sonuçları söyledir: cilt töleransı (tavşan): tahriş edici etki yok; göz tahriş testi (tavşan): 

tahriş edici etki yok; hassaslık testi (hamster): hassaslaştırıcı potansiyel yok; subkronik toksiklik (sıçan): 20,000 

ppm'e kadar buluntu yok; LD₅₀ (ağızdan, sıçan): belirlenemez; tüm hayvanlar 15,000 mg/kg'den 

sonra hala canlı. 

Kronik toksiklik (sıçan): 2.5 yıllık bir dönemde besine eklenen %5'lik ürün hayvanlarda hiçbir kanserojen etki ve 

toksikolojik değişiklik göstermemiştir. 

Ürün sıçanlarda 2000 mg/kg'a kadar olan konsantrasyonlarla yapılan mikronükleus testinde 

hiçbir genotoksik etki göstermemiştir. 
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Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

AB yönetmelikleri  
Kaza tehlikeleri  96/82/EC  
Mevzuat direktifi  96/82/EC geçerli değildir.  

 

Ulusal kanunlar 

Depolama sınıfı 10 – 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 
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Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez.a 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : MICA M 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

Önlem Açıklamaları 

P260 Tozlarını solumayın. 

 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

S kodlu cümle(ler) 22  Tozlarını solumayın. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Mika (K2Al6Si6O20(OH)4) 12001-26-2 310-127-6 ≥ 95 

 Silika, kristalize, kuvars 14808-60-7 238-878-4 ≤ 5 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra (çok miktarda toz) : Temiz hava. Rahatsızlık durumunda doktora danışın. 

Cilt temasından sonar    : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonar    : Bol su ile göz kapağı tamamen açık olarak yıkayın. 

Yuttuktan sonra (fazla miktarda)   : Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aracı 

Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

 

Uygun olamayan söndürme maddeleri 

Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum 

prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

 Hijyen ölçütleri  : Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız. 

 Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

 Ellerin korunması : Gerekli değildir 

 Solunumun korunması : Tozlar oluştuğunda gerekir. 

 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181'e uygun). Girişimci, solunum 

koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu 

önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi  

Form    : Toz 

Renk    : Açık gri 

Koku    : Kokusuz 

Koku eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : 7,0 - 10,0 (100 g/l, 20 °C’de), (çamur) 

Yoğunluk   : 2.5 - 2.7 gr/cm3 

Erime noktası   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynama noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası  : Uygulanamaz. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Sudaki çözünürlüğü  : Çözünmez (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı  : Bilgi bulunmamaktadır.(n-oktanol/su karışımında) 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 
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9.2 Diğer veriler 

Kütle yoğunluğu   : 100 - 250 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Bugüne kadar bilinmiyor. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Bu ürünün toksikliği hakkında nicel data yoktur. 

İlave toksikolojik değerler: 

Bu tip pigmentleri kullanarak yapilan hayvan deneyleri sonucunda toksikolojik etkili özellik görülmemiştir. Madde az 

emildiğinden zararlı etkiler beklenmemektedir. Tozların teneffüsü engellenmelidir, asal tozlar bile solunum organlarını 

zayıflatabilir. Bağımsız test sonuçları söyledir: cilt töleransı (tavşan): tahriş edici etki yok; göz tahriş testi (tavşan): 

tahriş edici etki yok; hassaslık testi (hamster): hassaslaştırıcı potansiyel yok; subkronik toksiklik (sıçan): 20,000 

ppm'e kadar buluntu yok; LD₅₀ (ağızdan, sıçan): belirlenemez; tüm hayvanlar 15,000 mg/kg'den 

sonra hala canlı. 

Kronik toksiklik (sıçan): 2.5 yıllık bir dönemde besine eklenen %5'lik ürün hayvanlarda hiçbir kanserojen etki ve 

toksikolojik değişiklik göstermemiştir. 

Ürün sıçanlarda 2000 mg/kg'a kadar olan konsantrasyonlarla yapılan mikronükleus testinde 

hiçbir genotoksik etki göstermemiştir. 
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Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

AB yönetmelikleri  
Kaza tehlikeleri  96/82/EC  
Mevzuat direktifi  96/82/EC geçerli değildir.  

 

Ulusal kanunlar 

Depolama sınıfı 10 – 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 
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Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez.a 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : POLYTS P 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

GHS’e göre tehlikeli madde değildir. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

   Magnezyum Oksit 1309-48-4 - 85 - 95 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile göz kapağı tamamen açık olarak yıkayın. Gerekliyse göz uzmanı çağırın. 

Yuttuktan sonra  : 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
- Uygun yangın söndürme aracı 

Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

 

- Yangın söndürme sırasında oluşabilecek spesifik zararlar 

Yanıcı değildir. 

 

- Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız. 
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Ek bilgi 

Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
Kişisel tedbirler 

Madde temasını engelleyin. Tozları teneffüs ettikten sonra. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. 

 

Çevresel tedbirler 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Temizlik için metodlar 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
Taşıma 

Dikkatli kullanılmasını sağlayınız 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

Depolama 

Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Limitsiz. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
Kişisel koruyucu ekipmanlar 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Solunumun korunması : Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi : Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Ellerin korunması : 

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 min 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 min 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak 

laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. 
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   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Gözlerin korunması : Güvenlik gözlükleri 

 

Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
Form   : Katı 

Renk    : Beyaz 

Koku    : Kokusuz 

pH    : 10,3 (20 °C’de) (doymuş çözelti) 

Viskozite, dinamik  : Uygun veri yoktur. 

Erime noktası   : 2.800 °C 

Kaynama noktası : 3.600 °C (1.000 hPa) 

Tutuşma sıcaklığı  : Yanıcı olmayan 

Parlama noktası  : Parlamaz 

Oksitleyici özellikler : Uygun veri yoktur. 

Alevlenebilirlik   : Uygun veri yoktur. 

Alt patlama limiti  : Uygulanamaz. 

Üst patlama limiti  : Uygulanamaz. 

Buhar basıncı   : Uygun veri yoktur. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Uygun veri yoktur. 

Yoğunluk  : 3,58 g/cm3 (25 °C’de) 

Kütle yoğunluğu  : ca.100 kg/m3 

Çözünürlük/niteliksel  : Uygun veri yoktur. 

Su çözünürlüğü  : Pratikte çözünmez (20 oC’de) 

Ayrılma katsayısı : n-oktanol/su uygun veri yoktur. 

Buharlaşma oranı  : Uygun veri yoktur. 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
Kaçınılması gereken koşullar 

Neme maruz bırakma. 

 

Kaçınılması gereken materyaller 

... ile ekzotermik reaksiyon: 

Asitler, halojen-halojen bileşikler 

 

Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
Akut oral toksisite 

Semptomlar: Yüksek dozda:, Ishal 

 

Akut solunum (inhalasyon) toksisitesi 
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Semptomlar: hafif mukozal tahriş 

 

Deri tahrişi 

Hafif tahriş 

 

Göz tahrişi 

Hafif tahriş 

 

Ek bilgi 

Bu ürünün toksikliği hakkında nicel data yoktur. 

 

İlave toksikolojik değerler: 

Asal tozlar bile solunum organları fonksiyonlarını bozabildiği için tozların solunmasından kaçınılmalıdır. 

 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Bu ürünün ekolojiye olan etkileri hakkında elimizde herhangi bir nicel veri yoktur. 

 

Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler 

Sulara, atık sulara ya da toprağa karışmasına izin vermeyin! 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG)  : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
EC yönergelerine göre etiketlendirme 

S kodlu cümle(ler) 22 Tozlarını solumayın 

EC-No.    215-171-9 

 

Ulusal Mevzuat 

Depolama sınıfı VCI 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar 

Kaza tehlikelerini 96/82/EC 
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Mevzuat  Direktif 96/82/EC geçerli değildir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : Potasyum Klorür (KCl) 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

GHS'e göre tehlikeli madde değildir. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Potasyum Klorür (KCl) 7447-40-7 231-211-8 ≥ 98 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Tahriş edici etkiler, Mide bulantısı, Kusma, kardiyovaskülar rahatsızlıklar 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 
 
 
 



 

Potasyum Klorür 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

 

Sayfa 2 / 6 
  

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir: 

Hidrojen klorür gazı. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar. 

Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve 

uygun koruyucu kıyafet giyin. 

 

Ek bilgi 

Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı 

sularına karışmasını önleyiniz. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum 

prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: sınırlama yok. 
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7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

 Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

 Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

 Ellerin korunması  : 

     Tam temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

     Sıçrama ile temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak laboratuarda KCL 

ile belirlenmiştir. Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta 

kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma 

durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Beyaz 

Koku   : Kokusuz 
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Koku Eşiği  : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH   : 5,5 - 8,0 (50 g/l, 20 °C’de) 

Erime noktası  : 773 oC 

Kaynama noktası : 1413 °C (1.013 hPa) 

Parlama noktası : Uygulanamaz. 

Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti : Uygulanamaz. 

Üst patlama limiti : Uygulanamaz. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yoğunluk  : 1.98 gr/cm3 (20 oC’de) 

Su çözünürlüğü  : 347 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : n-oktanol/su, Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendinden tutuşma : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Süblimleşme noktası : 1500 oC 

Tutuşma Sıcaklığı : Yanıcı olmayan. 

Kütle yoğunluğu  : ca. 1.000 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Yangın durumunda: Bölüm 5'e bakınız. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 
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LD50 sıçan: 2.600 mg/kg (RTECS) 

Göz tahrişi 

Olası zararlar: hafif tahriş 

 

İn vitro genotoksisite 

Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması. 

Sonuç: pozitif (Ulusal Toksiloji Programı) 

 

Ames testi 

Salmonella typhimurium 

Sonuç: negatif (Ulusal Toksiloji Programı) 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Çok miktarda yuttuktan sonra: 

Mide bulantısı, Kusma, kardiyovaskülar rahatsızlıklar, Kalp atışlarında düzensizlikler 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Balıklar için zehirlilik derecesi 

LC50 Gambusia affinis (sivrisinekbalığıdır): 920 mg/l; 96 sa (IUCLID) 

 

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. 

EC50 Daphnia magna (Defne): 825 mg/l; 48 sa DIN 38412 (IUCLID) 

 

Yosunlar için zehirli 

IC50 Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun): 2.500 mg/l; 72 sa (IUCLID) 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite: Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Çevreye atılması önlenmelidir. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

AB düzenlemeleri 

Kaza tehlikelerini 96/82/EC 

Mevzuat  Direktifi 96/82/EC geçerli değildir. 

 

Ulusal mevzuat 

Depolama sınıfı  VCI 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : REOCELL HV 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketlendirme (TÜZÜĞÜ (AT) No 1272/2008)  

GHS'ye göre tehlikeli madde değildir.  

Etiketleme (67/548/EEC veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

  Karboksimetil Selüloz 9004-32-4 - 90 - 100 

  Sodyum Klorür 7647-14-5 - 5 - 10 

  Sodyum Glukonat 2836-32-0 - 0 - 2.5 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Genel öneri  : Bir doktora danışın. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. 

Teneffüs ettikten sonra : Solunması durumunda, temiz havaya çıkartınız. Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın. Bir 

     doktora danışın. 

Cilde temas halinde : Sabun ve bol su ile yıkayınız. Bir doktora danışın. 

Göze temas halinde : Bir önlem olarak su ile gözleri yıkayın. 

Yutulması halinde : Bilinçsiz bir kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyin. Su ile ağzı çalkalayın. Bir doktora  

     danışın. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 
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4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aletleri  

Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit kullanınız. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Karbon oksitler, sodyum oksitler 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

5.4 Ek bilgiler 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumunu önlemek. Buharlar, buğu veya gazı solumaktan kaçının.  

Yeterli havalandırma sağlayınız. Tozu solumaktan kaçının. 

 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the 

environment must be avoided. 

 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Pick up and arrange disposal without creating dust. Sweep up and shovel. Keep in suitable, closed 

containers for disposal. 

 

6.4 Reference to other sections 

For disposal see section 13. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler 
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır. 
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2. 
 
7.2 Güvenli saklama koşulları ve var ise uyumsuzluklar 
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. 
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): Yanmayan katılar 
 
7.3 Özel son kullanım(lar) 
Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler 
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içeriğe sahip değildir. 
 
8.2 Maruziyet kontrolleri 
Uygun mühendislik kontrolleri 
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda 
ellerinizi yıkayınız. 
 
Kişisel koruyucu ekipmanlar 
 Göz/yüz koruması 
 NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma 
 ekipmanı kullanınız. 
 
 Derinin korunması 
 Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, 
 doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. 
 Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf 
 edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. 
 
 Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan 
 EN 374 standartlarına uygun olmalıdır. 
 
 Tam temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 Sıçrama ile temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: 
 EN374 
 Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde 
 kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye 
 niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve 
 hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul 
 edilmemelidir. 
 
 Vücut korunması 
 Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması 
 seçiniz. Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna 
 bağlı olarak belirlenmelidir. 
 
 Solunum sisteminin korunması 
 Solunum korumasına gerek yoktur. Rahatsız edici toz düzeylerinden korunmak istiyorsanız N95 (Amerika 
 Birleşik Devletleri) veya P1 (EN 143) tipi toz maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya 
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 CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler 
 kullanınız. 
 
 Çevresel maruziyet kontrolü 
 Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona 
 karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir. 
 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Bej 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : 6.5 – 8.5  

Erime noktası   : 270 oC 

Kaynama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : Çözünür 

Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 
Uygun veri yoktur 
 
10.2 Kimyasal stabilite 
 
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. 
 
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 
Uygun veri yoktur 
 
10.4 Kaçınılması gereken durumlar 
Uygun veri yoktur 
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10.5 Uymayan malzemeler 
Kuvvetli oksitleyici maddeler 
 
10.6 Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri 
Diğer bozunma ürünleri - Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 
Akut toksisite 
LD50 Oral - Sıçan - 27.000 mg/kg 
LD50 Dermal - Tavşan - > 2.000 mg/kg 
 
Deri korozyonu/iritasyon 
Uygun veri yoktur 
 
Ciddi göz hasarı/tahrişi 
Uygun veri yoktur 
 
Solunum veya deri hassasiyeti 
Uygun veri yoktur 
 
Eşey hücre mutajenitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Kanserojenite 
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 
onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 
 
Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Aspirasyon toksisitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Ek Bilgi 
RTECS: uygun veri yoktur 
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 
Balıklar üzerinde toksisite 
LC50 - Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) - 100 - 1.000 mg/l - 96 h 
 
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 
EC50 - Daphnia (Su piresi) - 87,26 mg/l - 48 h 
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12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 
Uygun veri yoktur 
 
12.3 Biyobirikim potansiyeli 
Uygun veri yoktur 
 
12.4 Topraktaki hareketliliği 
Uygun veri yoktur 
 
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları 
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 
 
12.6 Diğer ters etkiler 
Sudaki yaşam için zararlıdır. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
13.1 Atık arıtma yöntemleri 
Ürün 
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz. 
Malzemeyi yanıcı bir çözücü ile çözdürünüz veya böyle bir çözücü ile karıştırarak son brülör ve yıkayıcı 
ile teçhiz edilmiş bir kimyasal yakma fırınında yakınız. 
Kontamine ambalaj 
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 
 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 
Uygun veri yoktur 
 
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.  

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Ek bilgi 
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 
gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 
istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 
Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 
bulabilirsiniz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : REOCELL LV 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketlendirme (TÜZÜĞÜ (AT) No 1272/2008)  

GHS'ye göre tehlikeli madde değildir.  

Etiketleme (67/548/EEC veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

Karboksimetil Selüloz 9004-32-4 - 90 - 100 

Sodyum Klorür 7647-14-5 - 5 - 10 

Sodyum Glukonat 2836-32-0 - 0 - 2.5 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Genel öneri  : Bir doktora danışın. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. 

Teneffüs ettikten sonra : Solunması durumunda, temiz havaya çıkartınız. Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın. Bir 

     doktora danışın. 

Cilde temas halinde : Sabun ve bol su ile yıkayınız. Bir doktora danışın. 

Göze temas halinde : Bir önlem olarak su ile gözleri yıkayın. 

Yutulması halinde : Bilinçsiz bir kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyin. Su ile ağzı çalkalayın. Bir doktora  

     danışın. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 
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4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aletleri  

Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit kullanınız. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Karbon oksitler, sodyum oksitler 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

5.4 Ek bilgiler 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumunu önlemek. Buharlar, buğu veya gazı solumaktan kaçının.  

Yeterli havalandırma sağlayınız. Tozu solumaktan kaçının. 

 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the 

environment must be avoided. 

 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Pick up and arrange disposal without creating dust. Sweep up and shovel. Keep in suitable, closed 

containers for disposal. 

 

6.4 Reference to other sections 

For disposal see section 13. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler 
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır. 
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2. 
 
7.2 Güvenli saklama koşulları ve var ise uyumsuzluklar 
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. 
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): Yanmayan katılar 
 
7.3 Özel son kullanım(lar) 
Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler 
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içeriğe sahip değildir. 
 
8.2 Maruziyet kontrolleri 
Uygun mühendislik kontrolleri 
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda 
ellerinizi yıkayınız. 
 
Kişisel koruyucu ekipmanlar 
 Göz/yüz koruması 
 NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma 
 ekipmanı kullanınız. 
 
 Derinin korunması 
 Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, 
 doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. 
 Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf 
 edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. 
 
 Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan 
 EN 374 standartlarına uygun olmalıdır. 
 
 Tam temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 Sıçrama ile temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: 
 EN374 
 Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde 
 kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye 
 niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve 
 hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul 
 edilmemelidir. 
 
 Vücut korunması 
 Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması 
 seçiniz. Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna 
 bağlı olarak belirlenmelidir. 
 
 Solunum sisteminin korunması 
 Solunum korumasına gerek yoktur. Rahatsız edici toz düzeylerinden korunmak istiyorsanız N95 (Amerika 
 Birleşik Devletleri) veya P1 (EN 143) tipi toz maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya 
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 CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler 
 kullanınız. 
 
 Çevresel maruziyet kontrolü 
 Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona 
 karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir. 
 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Bej 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : 6.5 – 8.5  

Erime noktası   : 270 oC 

Kaynama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : Çözünür 

Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 
Uygun veri yoktur 
 
10.2 Kimyasal stabilite 
 
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. 
 
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 
Uygun veri yoktur 
 
10.4 Kaçınılması gereken durumlar 
Uygun veri yoktur 
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10.5 Uymayan malzemeler 
Kuvvetli oksitleyici maddeler 
 
10.6 Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri 
Diğer bozunma ürünleri - Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 
Akut toksisite 
LD50 Oral - Sıçan - 27.000 mg/kg 
LD50 Dermal - Tavşan - > 2.000 mg/kg 
 
Deri korozyonu/iritasyon 
Uygun veri yoktur 
 
Ciddi göz hasarı/tahrişi 
Uygun veri yoktur 
 
Solunum veya deri hassasiyeti 
Uygun veri yoktur 
 
Eşey hücre mutajenitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Kanserojenite 
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 
onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 
 
Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Aspirasyon toksisitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Ek Bilgi 
RTECS: uygun veri yoktur 
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 
Balıklar üzerinde toksisite 
LC50 - Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) - 100 - 1.000 mg/l - 96 h 
 
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 
EC50 - Daphnia (Su piresi) - 87,26 mg/l - 48 h 
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12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 
Uygun veri yoktur 
 
12.3 Biyobirikim potansiyeli 
Uygun veri yoktur 
 
12.4 Topraktaki hareketliliği 
Uygun veri yoktur 
 
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları 
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 
 
12.6 Diğer ters etkiler 
Sudaki yaşam için zararlıdır. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
13.1 Atık arıtma yöntemleri 
Ürün 
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz. 
Malzemeyi yanıcı bir çözücü ile çözdürünüz veya böyle bir çözücü ile karıştırarak son brülör ve yıkayıcı 
ile teçhiz edilmiş bir kimyasal yakma fırınında yakınız. 
Kontamine ambalaj 
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 
 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 
Uygun veri yoktur 
 
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.  

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Ek bilgi 
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 
gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 
istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 
Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 
bulabilirsiniz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : REOPAC HV 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketlendirme (TÜZÜĞÜ (AT) No 1272/2008)  

GHS'ye göre tehlikeli madde değildir.  

Etiketleme (67/548/EEC veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

Polianyonik Selüloz 9004-32-4 - 65 - 98 

Sodyum Klorür 7647-14-5 - 2 - 30 

Sodyum Glukonat 2836-32-0 - 1 - 5 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Genel öneri  : Bir doktora danışın. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. 

Teneffüs ettikten sonra : Solunması durumunda, temiz havaya çıkartınız. Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın. Bir 

     doktora danışın. 

Cilde temas halinde : Sabun ve bol su ile yıkayınız. Bir doktora danışın. 

Göze temas halinde : Bir önlem olarak su ile gözleri yıkayın. 

Yutulması halinde : Bilinçsiz bir kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyin. Su ile ağzı çalkalayın. Bir doktora  

     danışın. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 
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4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aletleri  

Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit kullanınız. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Karbon oksitler, sodyum oksitler 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

5.4 Ek bilgiler 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumunu önlemek. Buharlar, buğu veya gazı solumaktan kaçının.  

Yeterli havalandırma sağlayınız. Tozu solumaktan kaçının. 

 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the 

environment must be avoided. 

 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Pick up and arrange disposal without creating dust. Sweep up and shovel. Keep in suitable, closed 

containers for disposal. 

 

6.4 Reference to other sections 

For disposal see section 13. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler 
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır. 
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2. 
 
7.2 Güvenli saklama koşulları ve var ise uyumsuzluklar 
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. 
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): Yanmayan katılar 
 
7.3 Özel son kullanım(lar) 
Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler 
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içeriğe sahip değildir. 
 
8.2 Maruziyet kontrolleri 
Uygun mühendislik kontrolleri 
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda 
ellerinizi yıkayınız. 
 
Kişisel koruyucu ekipmanlar 
 Göz/yüz koruması 
 NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma 
 ekipmanı kullanınız. 
 
 Derinin korunması 
 Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, 
 doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. 
 Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf 
 edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. 
 
 Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan 
 EN 374 standartlarına uygun olmalıdır. 
 
 Tam temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 Sıçrama ile temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: 
 EN374 
 Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde 
 kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye 
 niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve 
 hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul 
 edilmemelidir. 
 
 Vücut korunması 
 Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması 
 seçiniz. Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna 
 bağlı olarak belirlenmelidir. 
 
 Solunum sisteminin korunması 
 Solunum korumasına gerek yoktur. Rahatsız edici toz düzeylerinden korunmak istiyorsanız N95 (Amerika 
 Birleşik Devletleri) veya P1 (EN 143) tipi toz maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya 
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 CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler 
 kullanınız. 
 
 Çevresel maruziyet kontrolü 
 Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona 
 karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir. 
 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Bej 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : 6.5 – 8.5  

Erime noktası   : 270 oC 

Kaynama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : Çözünür 

Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 
Uygun veri yoktur 
 
10.2 Kimyasal stabilite 
 
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. 
 
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 
Uygun veri yoktur 
 
10.4 Kaçınılması gereken durumlar 
Uygun veri yoktur 
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10.5 Uymayan malzemeler 
Kuvvetli oksitleyici maddeler 
 
10.6 Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri 
Diğer bozunma ürünleri - Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 
Akut toksisite 
LD50 Oral - Sıçan - 27.000 mg/kg 
LD50 Dermal - Tavşan - > 2.000 mg/kg 
 
Deri korozyonu/iritasyon 
Uygun veri yoktur 
 
Ciddi göz hasarı/tahrişi 
Uygun veri yoktur 
 
Solunum veya deri hassasiyeti 
Uygun veri yoktur 
 
Eşey hücre mutajenitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Kanserojenite 
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 
onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 
 
Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Aspirasyon toksisitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Ek Bilgi 
RTECS: uygun veri yoktur 
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 
Balıklar üzerinde toksisite 
LC50 - Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) - 100 - 1.000 mg/l - 96 h 
 
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 
EC50 - Daphnia (Su piresi) - 87,26 mg/l - 48 h 
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12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 
Uygun veri yoktur 
 
12.3 Biyobirikim potansiyeli 
Uygun veri yoktur 
 
12.4 Topraktaki hareketliliği 
Uygun veri yoktur 
 
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları 
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 
 
12.6 Diğer ters etkiler 
Sudaki yaşam için zararlıdır. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
13.1 Atık arıtma yöntemleri 
Ürün 
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz. 
Malzemeyi yanıcı bir çözücü ile çözdürünüz veya böyle bir çözücü ile karıştırarak son brülör ve yıkayıcı 
ile teçhiz edilmiş bir kimyasal yakma fırınında yakınız. 
Kontamine ambalaj 
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 
 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 
Uygun veri yoktur 
 
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.  

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Ek bilgi 
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 
gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 
istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 
Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 
bulabilirsiniz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : REOPAC LV 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketlendirme (TÜZÜĞÜ (AT) No 1272/2008)  

GHS'ye göre tehlikeli madde değildir.  

Etiketleme (67/548/EEC veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

Polianyonik Selüloz 9004-32-4 - 65 - 98 

Sodyum Klorür 7647-14-5 - 2 - 30 

Sodyum Glukonat 2836-32-0 - 1 - 5 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Genel öneri  : Bir doktora danışın. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. 

Teneffüs ettikten sonra : Solunması durumunda, temiz havaya çıkartınız. Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın. Bir 

     doktora danışın. 

Cilde temas halinde : Sabun ve bol su ile yıkayınız. Bir doktora danışın. 

Göze temas halinde : Bir önlem olarak su ile gözleri yıkayın. 

Yutulması halinde : Bilinçsiz bir kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyin. Su ile ağzı çalkalayın. Bir doktora  

     danışın. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 
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4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aletleri  

Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit kullanınız. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Karbon oksitler, sodyum oksitler 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

5.4 Ek bilgiler 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumunu önlemek. Buharlar, buğu veya gazı solumaktan kaçının.  

Yeterli havalandırma sağlayınız. Tozu solumaktan kaçının. 

 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the 

environment must be avoided. 

 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Pick up and arrange disposal without creating dust. Sweep up and shovel. Keep in suitable, closed 

containers for disposal. 

 

6.4 Reference to other sections 

For disposal see section 13. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler 
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır. 
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2. 
 
7.2 Güvenli saklama koşulları ve var ise uyumsuzluklar 
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. 
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): Yanmayan katılar 
 
7.3 Özel son kullanım(lar) 
Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler 
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içeriğe sahip değildir. 
 
8.2 Maruziyet kontrolleri 
Uygun mühendislik kontrolleri 
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda 
ellerinizi yıkayınız. 
 
Kişisel koruyucu ekipmanlar 
 Göz/yüz koruması 
 NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma 
 ekipmanı kullanınız. 
 
 Derinin korunması 
 Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, 
 doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. 
 Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf 
 edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. 
 
 Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan 
 EN 374 standartlarına uygun olmalıdır. 
 
 Tam temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 Sıçrama ile temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: 
 EN374 
 Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde 
 kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye 
 niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve 
 hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul 
 edilmemelidir. 
 
 Vücut korunması 
 Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması 
 seçiniz. Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna 
 bağlı olarak belirlenmelidir. 
 
 Solunum sisteminin korunması 
 Solunum korumasına gerek yoktur. Rahatsız edici toz düzeylerinden korunmak istiyorsanız N95 (Amerika 
 Birleşik Devletleri) veya P1 (EN 143) tipi toz maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya 
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 CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler 
 kullanınız. 
 
 Çevresel maruziyet kontrolü 
 Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona 
 karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir. 
 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Bej 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : 6.5 – 8.5  

Erime noktası   : 270 oC 

Kaynama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : Çözünür 

Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 
Uygun veri yoktur 
 
10.2 Kimyasal stabilite 
 
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. 
 
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 
Uygun veri yoktur 
 
10.4 Kaçınılması gereken durumlar 
Uygun veri yoktur 
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10.5 Uymayan malzemeler 
Kuvvetli oksitleyici maddeler 
 
10.6 Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri 
Diğer bozunma ürünleri - Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 
Akut toksisite 
LD50 Oral - Sıçan - 27.000 mg/kg 
LD50 Dermal - Tavşan - > 2.000 mg/kg 
 
Deri korozyonu/iritasyon 
Uygun veri yoktur 
 
Ciddi göz hasarı/tahrişi 
Uygun veri yoktur 
 
Solunum veya deri hassasiyeti 
Uygun veri yoktur 
 
Eşey hücre mutajenitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Kanserojenite 
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 
onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 
 
Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Aspirasyon toksisitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Ek Bilgi 
RTECS: uygun veri yoktur 
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 
Balıklar üzerinde toksisite 
LC50 - Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) - 100 - 1.000 mg/l - 96 h 
 
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 
EC50 - Daphnia (Su piresi) - 87,26 mg/l - 48 h 
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12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 
Uygun veri yoktur 
 
12.3 Biyobirikim potansiyeli 
Uygun veri yoktur 
 
12.4 Topraktaki hareketliliği 
Uygun veri yoktur 
 
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları 
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 
 
12.6 Diğer ters etkiler 
Sudaki yaşam için zararlıdır. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
13.1 Atık arıtma yöntemleri 
Ürün 
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz. 
Malzemeyi yanıcı bir çözücü ile çözdürünüz veya böyle bir çözücü ile karıştırarak son brülör ve yıkayıcı 
ile teçhiz edilmiş bir kimyasal yakma fırınında yakınız. 
Kontamine ambalaj 
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 
 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 
Uygun veri yoktur 
 
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.  

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Ek bilgi 
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 
gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 
istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 
Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 
bulabilirsiniz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : REOPAC SLV 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketlendirme (TÜZÜĞÜ (AT) No 1272/2008)  

GHS'ye göre tehlikeli madde değildir.  

Etiketleme (67/548/EEC veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

Polianyonik Selüloz 9004-32-4 - 65 - 98 

Sodyum Klorür 7647-14-5 - 2 - 30 

Sodyum Glukonat 2836-32-0 - 1 - 5 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Genel öneri  : Bir doktora danışın. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. 

Teneffüs ettikten sonra : Solunması durumunda, temiz havaya çıkartınız. Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın. Bir 

     doktora danışın. 

Cilde temas halinde : Sabun ve bol su ile yıkayınız. Bir doktora danışın. 

Göze temas halinde : Bir önlem olarak su ile gözleri yıkayın. 

Yutulması halinde : Bilinçsiz bir kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyin. Su ile ağzı çalkalayın. Bir doktora  

     danışın. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 
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4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aletleri  

Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit kullanınız. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Karbon oksitler, sodyum oksitler 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

5.4 Ek bilgiler 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumunu önlemek. Buharlar, buğu veya gazı solumaktan kaçının.  

Yeterli havalandırma sağlayınız. Tozu solumaktan kaçının. 

 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the 

environment must be avoided. 

 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Pick up and arrange disposal without creating dust. Sweep up and shovel. Keep in suitable, closed 

containers for disposal. 

 

6.4 Reference to other sections 

For disposal see section 13. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler 
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır. 
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2. 
 
7.2 Güvenli saklama koşulları ve var ise uyumsuzluklar 
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. 
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): Yanmayan katılar 
 
7.3 Özel son kullanım(lar) 
Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler 
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içeriğe sahip değildir. 
 
8.2 Maruziyet kontrolleri 
Uygun mühendislik kontrolleri 
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda 
ellerinizi yıkayınız. 
 
Kişisel koruyucu ekipmanlar 
 Göz/yüz koruması 
 NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma 
 ekipmanı kullanınız. 
 
 Derinin korunması 
 Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, 
 doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. 
 Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf 
 edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. 
 
 Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan 
 EN 374 standartlarına uygun olmalıdır. 
 
 Tam temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 Sıçrama ile temas 
 Malzeme: Nitril kauçuk 
 Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm 
 delinme süresi: 480 dakika 
 Test edilmiş malzeme:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Ebat M) 
 
 data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: 
 EN374 
 Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde 
 kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye 
 niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve 
 hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul 
 edilmemelidir. 
 
 Vücut korunması 
 Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması 
 seçiniz. Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna 
 bağlı olarak belirlenmelidir. 
 
 Solunum sisteminin korunması 
 Solunum korumasına gerek yoktur. Rahatsız edici toz düzeylerinden korunmak istiyorsanız N95 (Amerika 
 Birleşik Devletleri) veya P1 (EN 143) tipi toz maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya 
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 CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler 
 kullanınız. 
 
 Çevresel maruziyet kontrolü 
 Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona 
 karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir. 
 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Bej 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği   : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH    : 6.5 – 8.5  

Erime noktası   : 270 oC 

Kaynama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : Çözünür 

Ayrılma katsayısı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler  : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 
Uygun veri yoktur 
 
10.2 Kimyasal stabilite 
 
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. 
 
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 
Uygun veri yoktur 
 
10.4 Kaçınılması gereken durumlar 
Uygun veri yoktur 
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10.5 Uymayan malzemeler 
Kuvvetli oksitleyici maddeler 
 
10.6 Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri 
Diğer bozunma ürünleri - Uygun veri yoktur 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 
Akut toksisite 
LD50 Oral - Sıçan - 27.000 mg/kg 
LD50 Dermal - Tavşan - > 2.000 mg/kg 
 
Deri korozyonu/iritasyon 
Uygun veri yoktur 
 
Ciddi göz hasarı/tahrişi 
Uygun veri yoktur 
 
Solunum veya deri hassasiyeti 
Uygun veri yoktur 
 
Eşey hücre mutajenitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Kanserojenite 
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya 
onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır. 
 
Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma 
Uygun veri yoktur 
 
Aspirasyon toksisitesi 
Uygun veri yoktur 
 
Ek Bilgi 
RTECS: uygun veri yoktur 
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 
Balıklar üzerinde toksisite 
LC50 - Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) - 100 - 1.000 mg/l - 96 h 
 
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 
EC50 - Daphnia (Su piresi) - 87,26 mg/l - 48 h 
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12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 
Uygun veri yoktur 
 
12.3 Biyobirikim potansiyeli 
Uygun veri yoktur 
 
12.4 Topraktaki hareketliliği 
Uygun veri yoktur 
 
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları 
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. 
 
12.6 Diğer ters etkiler 
Sudaki yaşam için zararlıdır. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
13.1 Atık arıtma yöntemleri 
Ürün 
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz. 
Malzemeyi yanıcı bir çözücü ile çözdürünüz veya böyle bir çözücü ile karıştırarak son brülör ve yıkayıcı 
ile teçhiz edilmiş bir kimyasal yakma fırınında yakınız. 
Kontamine ambalaj 
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. 
 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 
Uygun veri yoktur 
 
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.  

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Ek bilgi 
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol 
gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza 
istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. 
Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. 
bulabilirsiniz. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : REOZAN D 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketlendirme (TÜZÜĞÜ (AT) No 1272/2008)  

GHS'ye göre tehlikeli madde değildir.  

Etiketleme (67/548/EEC veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Ksantan Sakızı 11138-66-2 - 100 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Genel öneri  : Bir doktora danışın. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. 

Teneffüs ettikten sonra : Solunması durumunda, temiz havaya çıkartınız. Nefes almıyorsa bir doktora danışın. 

Cilde temas halinde : Sabun ve bol su ile yıkayınız. Bir doktora danışın. 

Göze temas halinde : Bol su ile yıkayın. Tahriş durumunda doktora başvurun. 

Yutulması halinde : Bilinçsiz bir kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyin. Su ile ağzı çalkalayın. Kusturmayın. Bir  

     doktora danışın. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Potansiyel Akut Sağlık Etkileri 

Teneffüs ettikten sonra : Yasal veya önerilen maruz kalma sınırları üstünde burun, boğaz ve akciğerlerde tahrişe  

     neden olabilir. 

Göze temas halinde : Yasal veya önerilen maruz kalma sınırları üstünde gözde tahrişe neden olabilir. 

Cilde temas halinde : Hiçbir önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi bilinmektedir. 

Yutulması halinde : Hiçbir önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi bilinmektedir. 
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Aşırı Maruz Kalma Bulguları/Belirtileri 

Teneffüs ettikten sonra : Olumsuz belirtiler aşağıdakiler olabilir. 

      - Solunum yolu tahrişi 

      - Öksürük 

Göze temas halinde : Olumsuz belirtiler aşağıdakiler olabilir. 

      - Tahriş 

      - Kızarıklık 

Cilde temas halinde : Her hangi bir veri yok.  

Yutulması halinde : Her hangi bir veri yok. 

 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Doktor için notlar : Semptomatik tedavi. Büyük miktarda yutulduğu veya solunduğu takdirde derhal Zehir  

     tedavisi uzmanına danışın. 

Spesifik tedaviler : Her hangi bir spesifik tedavi yok. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aracı  : Kuru kimyasal toz. 

Uygun olmayan yangın söndürme aracı : Su spreyi kullanmayınız. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

İnce toz bulutları havayla birlikte patlayıcı karışımlar oluşturabilir. 

 

Tehlikeli termal bozunma ürünleri : Ayrışma ürünleri aşağıdaki materyalleri kapsayabilir 

       - Karbondioksit 

       - Karbon monoksit 

       - Metal oksit/oksitler  

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

5.4 Ek bilgiler 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Madde temasını engelleyin. Tozları teneffüs ettikten sonra. İyi bir 

havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana 

danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 
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Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler 

Metal kap kullanılmamalıdır. 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri   : Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra 

     ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması :  

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 
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   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak laboratuarda KCL 

ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Diğer koruyucu ekipmanlar 

Koruyucu giysi 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form     : Katı 

Renk     : Beyaz 

Koku     : Kokusuz 

Koku Eşiği    : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH     : Bilgi bulunmamaktadır. 

Erime noktası    : 135 - 152 °C 

Kaynama noktası  : Ayrışma 

Parlama noktası   : Uygulanamaz 

Buharlaşma oranı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti   : 115.000 mg/m³ 

Üst patlama limiti   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı    : < 0,1 hPa (20 °C’de) (susuz madde) 

Rölatif buhar yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk    : 1,54 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü   : ca.1.630 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı  : n-oktanol/su log POW: -1,72 (20 °C) (susuz madde) (IUCLID) 

      Biyoakümülasyon beklenemez. 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı   : > 170 °C 

Viskozite, dinamik   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler   : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 
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Tutuşma sıcaklığı   : 540 °C (susuz madde) 

Kütle yoğunluğu   : ca.800 - 1.000 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Isıtıldığında kristalleşme suyu serbest kalır. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Metaller, Oksitleyici maddeler, Bazlar, Indirgeyici bileşikler 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: 3.000 mg/kg (susuz madde) (RTECS) 

Semptomlar: Yüksek dozda:, Mukus membranını tahriş eder, Ağrı, Kan ihtiva eden kusmuk 

 

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi 

Semptomlar: Olası zararlar:, Solunum sistemindeki tahriş edici semptomlar. 

 

Cilt tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: Tahriş yok. OECD Test Klavuzu 404 (susuz madde) 

 

Göz tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: Şiddetli tahrişler OECD Test Klavuzu 405 (susuz madde) 

Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

İn vitro genotoksisite 

Ames testi 

Sonuç: negatif (Kaynak) 

 

Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 

Hayvan deneylerinde üremenin azalması durumu yoktur. (Kaynak) 
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Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) 

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. (Kaynak) 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Fizyolojik şartlar altında insan vücudunda oluşan madde. 

İlave değerler: 

Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez. 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Balıklar için zehirlilik derecesi 

LC50 Leuciscus idus (Altın orfe): 440 - 760 mg/l; 96 sa (susuz madde) (IUCLID) 

 

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 

EC5 E.sulcatum: 485 mg/l; 72 sa (susuz madde) (maksimum izin verilebilir toksik konsantrasyon) (Kaynak) 

EC50 Daphnia magna (Defne): ca. 120 mg/l; 72 sa (susuz madde) (IUCLID) 

 

Yosunlar için zehirli 

IC5 M.aeruginosa: 80 mg/l; 8 g (susuz madde) (maksimum izin verilebilir toksik konsantrasyon) (Kaynak) 

 

Bakteriler için zehirlilik derecesi 

EC5 Pseudomonas putida: > 10.000 mg/l; 16 sa (susuz madde) (Kaynak) 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite 

98 %; 2 g 

OECD Test Klavuzu 302B 

(susuz madde) 

Kolayca yok edilebilir. 

 

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD) 

481 mg/g (5 g) 

(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 

 

Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) 

685 mg/g 

(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 
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Teorik oksijen ihtiyacı (ThOD) 

686 mg/g 

(Kaynak) 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Ayrılma katsayısı: n-oktanol/su 

log POW: -1,72 (20 °C) 

(susuz madde) (IUCLID) Biyoakümülasyon beklenemez. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Biyolojik etkiler: 

pH değişimine bağlı olarak zararlı etki. 

Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler 

Çevreye atılması önlenmelidir. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplar ında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil. 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

AB yönetmelikleri 

Kaza tehlikeleri  96/82/EC 

Mevzuat  Direktif 96/82/EC geçerli değildir 

Mesleki kısıtlamar  İşte çalışan kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız. 

 

Ulusal kanunlar 

Depolama sınıfı 10 - 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
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Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı'na uygun olarak bir ki myasal güvenlik değerlendirmesi 

gerçekleştirilmemiştir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
2 ve 3. bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni 

H319   Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

2 ve 3. başlık altındaki R-cümleleri metni 

R36  Gözleri tahriş eder. 

 

Eğitim tavsiyesi 

İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız. 

 

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar 

Kullanılan kısaltmaların anlamları için http://www.wikipedia.org adresine bakılabilir. 

 

 

Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : REOZAN DS 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketlendirme (TÜZÜĞÜ (AT) No 1272/2008)  

GHS'ye göre tehlikeli madde değildir.  

Etiketleme (67/548/EEC veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Ksantan Sakızı 11138-66-2 - 100 

Notlar: 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Genel öneri  : Bir doktora danışın. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. 

Teneffüs ettikten sonra : Solunması durumunda, temiz havaya çıkartınız. Nefes almıyorsa bir doktora danışın. 

Cilde temas halinde : Sabun ve bol su ile yıkayınız. Bir doktora danışın. 

Göze temas halinde : Bol su ile yıkayın. Tahriş durumunda doktora başvurun. 

Yutulması halinde : Bilinçsiz bir kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyin. Su ile ağzı çalkalayın. Kusturmayın. Bir  

     doktora danışın. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Potansiyel Akut Sağlık Etkileri 

Teneffüs ettikten sonra : Yasal veya önerilen maruz kalma sınırları üstünde burun, boğaz ve akciğerlerde tahrişe  

     neden olabilir. 

Göze temas halinde : Yasal veya önerilen maruz kalma sınırları üstünde gözde tahrişe neden olabilir. 

Cilde temas halinde : Hiçbir önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi bilinmektedir. 

Yutulması halinde : Hiçbir önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi bilinmektedir. 
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Aşırı Maruz Kalma Bulguları/Belirtileri 

Teneffüs ettikten sonra : Olumsuz belirtiler aşağıdakiler olabilir. 

      - Solunum yolu tahrişi 

      - Öksürük 

Göze temas halinde : Olumsuz belirtiler aşağıdakiler olabilir. 

      - Tahriş 

      - Kızarıklık 

Cilde temas halinde : Her hangi bir veri yok.  

Yutulması halinde : Her hangi bir veri yok. 

 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Doktor için notlar : Semptomatik tedavi. Büyük miktarda yutulduğu veya solunduğu takdirde derhal Zehir  

     tedavisi uzmanına danışın. 

Spesifik tedaviler : Her hangi bir spesifik tedavi yok. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aracı  : Kuru kimyasal toz. 

Uygun olmayan yangın söndürme aracı : Su spreyi kullanmayınız. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

İnce toz bulutları havayla birlikte patlayıcı karışımlar oluşturabilir. 

 

Tehlikeli termal bozunma ürünleri : Ayrışma ürünleri aşağıdaki materyalleri kapsayabilir 

       - Karbondioksit 

       - Karbon monoksit 

       - Metal oksit/oksitler  

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

5.4 Ek bilgiler 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Madde temasını engelleyin. Tozları teneffüs ettikten sonra. İyi bir 

havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana 

danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 
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Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler 

Metal kap kullanılmamalıdır. 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri   : Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra 

     ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması :  

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 
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   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak laboratuarda KCL 

ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Diğer koruyucu ekipmanlar 

Koruyucu giysi 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form     : Katı 

Renk     : Beyaz 

Koku     : Kokusuz 

Koku Eşiği    : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH     : Bilgi bulunmamaktadır. 

Erime noktası    : 135 - 152 °C 

Kaynama noktası  : Ayrışma 

Parlama noktası   : Uygulanamaz 

Buharlaşma oranı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti   : 115.000 mg/m³ 

Üst patlama limiti   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı    : < 0,1 hPa (20 °C’de) (susuz madde) 

Rölatif buhar yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk    : 1,54 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü   : ca.1.630 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı  : n-oktanol/su log POW: -1,72 (20 °C) (susuz madde) (IUCLID) 

      Biyoakümülasyon beklenemez. 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı   : > 170 °C 

Viskozite, dinamik   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler   : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 
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Tutuşma sıcaklığı   : 540 °C (susuz madde) 

Kütle yoğunluğu   : ca.800 - 1.000 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Isıtıldığında kristalleşme suyu serbest kalır. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Metaller, Oksitleyici maddeler, Bazlar, Indirgeyici bileşikler 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: 3.000 mg/kg (susuz madde) (RTECS) 

Semptomlar: Yüksek dozda:, Mukus membranını tahriş eder, Ağrı, Kan ihtiva eden kusmuk 

 

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi 

Semptomlar: Olası zararlar:, Solunum sistemindeki tahriş edici semptomlar. 

 

Cilt tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: Tahriş yok. OECD Test Klavuzu 404 (susuz madde) 

 

Göz tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: Şiddetli tahrişler OECD Test Klavuzu 405 (susuz madde) 

Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

İn vitro genotoksisite 

Ames testi 

Sonuç: negatif (Kaynak) 

 

Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 

Hayvan deneylerinde üremenin azalması durumu yoktur. (Kaynak) 
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Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) 

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. (Kaynak) 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Fizyolojik şartlar altında insan vücudunda oluşan madde. 

İlave değerler: 

Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez. 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Balıklar için zehirlilik derecesi 

LC50 Leuciscus idus (Altın orfe): 440 - 760 mg/l; 96 sa (susuz madde) (IUCLID) 

 

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 

EC5 E.sulcatum: 485 mg/l; 72 sa (susuz madde) (maksimum izin verilebilir toksik konsantrasyon) (Kaynak) 

EC50 Daphnia magna (Defne): ca. 120 mg/l; 72 sa (susuz madde) (IUCLID) 

 

Yosunlar için zehirli 

IC5 M.aeruginosa: 80 mg/l; 8 g (susuz madde) (maksimum izin verilebilir toksik konsantrasyon) (Kaynak) 

 

Bakteriler için zehirlilik derecesi 

EC5 Pseudomonas putida: > 10.000 mg/l; 16 sa (susuz madde) (Kaynak) 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite 

98 %; 2 g 

OECD Test Klavuzu 302B 

(susuz madde) 

Kolayca yok edilebilir. 

 

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD) 

481 mg/g (5 g) 

(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 

 

Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) 

685 mg/g 

(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 
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Teorik oksijen ihtiyacı (ThOD) 

686 mg/g 

(Kaynak) 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Ayrılma katsayısı: n-oktanol/su 

log POW: -1,72 (20 °C) 

(susuz madde) (IUCLID) Biyoakümülasyon beklenemez. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Biyolojik etkiler: 

pH değişimine bağlı olarak zararlı etki. 

Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler 

Çevreye atılması önlenmelidir. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplar ında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil. 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

AB yönetmelikleri 

Kaza tehlikeleri  96/82/EC 

Mevzuat  Direktif 96/82/EC geçerli değildir 

Mesleki kısıtlamar  İşte çalışan kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız. 

 

Ulusal kanunlar 

Depolama sınıfı 10 - 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 
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Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı'na uygun olarak bir ki myasal güvenlik değerlendirmesi 

gerçekleştirilmemiştir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
2 ve 3. bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni 

H319   Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

2 ve 3. başlık altındaki R-cümleleri metni 

R36  Gözleri tahriş eder. 

 

Eğitim tavsiyesi 

İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız. 

 

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar 

Kullanılan kısaltmaların anlamları için http://www.wikipedia.org adresine bakılabilir. 

 

 

Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : Sitrik Asit Monohidrat 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

Göz tahrişi,  Kategori 2,  H319 

Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 

 

Sınıflandırması (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Xi   Tahriş edici   R36 

Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakınız. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

 

Tehlike piktogramları 

  
 

Sinyal Kelime 

Uyarı 

 

Tehlike Açıklamaları 

H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

Önlem Açıklamaları 

P305 + P351 + P338 GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak lensleri 

çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. 
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İndirgenmiş sınıflandıma (≤125 ml) 

Tehlike piktogramları 

 
 

Sinyal Kelime 

Uyarı 

 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Sembol(ler)  Xi  Tahriş edici 

R-cümle(ler) 36  Gözleri tahriş eder. 

S-cümle(ler)  26  Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 

 

EC-No. 201-069-1 

İndirgenmiş sınıflandıma (≤125 ml) 

Sembol(ler)  Xi  Tahriş edici 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül Sınıflandırma CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Sitrik Asit Monohidrat (C6H8O7•H2O) Xi, Tahriş edici, R36 1310-73-2 215-185-5 ≥ 98 

 

Notlar: Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya kullanımı, 1907/2006 Sayılı REACH 

Tüzüğü'ne (AT) göre kayıttan muaftır, yıllık tonaj bir kayıt yapılmasını gerektirmemektedir veya kaydın daha ilerideki 

bir kayıt son tarihinde yapılması öngörülmektedir. 

 
 
 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Tahriş edici etkiler, Öksürük, acı, Kan ihtiva eden kusmuk 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Su, Karbon dioksit (CO2), Köpük, Kuru toz 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanabilir malzeme 

Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Ek bilgi 

Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Madde temasını engelleyin. Tozları teneffüs ettikten sonra. İyi bir 

havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana 

danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler 

Metal kap kullanılmamalıdır. 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 
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7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri   : Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra 

     ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması :  

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak laboratuarda KCL 

ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Diğer koruyucu ekipmanlar 

Koruyucu giysi 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 
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Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form     : Katı 

Renk     : Beyaz 

Koku     : Kokusuz 

Koku Eşiği    : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH     : Bilgi bulunmamaktadır. 

Erime noktası    : 135 - 152 °C 

Kaynama noktası  : Ayrışma 

Parlama noktası   : Uygulanamaz 

Buharlaşma oranı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti   : 115.000 mg/m³ 

Üst patlama limiti   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı    : < 0,1 hPa (20 °C’de) (susuz madde) 

Rölatif buhar yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk    : 1,54 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü   : ca.1.630 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı  : n-oktanol/su log POW: -1,72 (20 °C) (susuz madde) (IUCLID) 

      Biyoakümülasyon beklenemez. 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı   : > 170 °C 

Viskozite, dinamik   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler   : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı   : 540 °C (susuz madde) 

Kütle yoğunluğu   : ca.800 - 1.000 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Isıtıldığında kristalleşme suyu serbest kalır. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Metaller, Oksitleyici maddeler, Bazlar, Indirgeyici bileşikler 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok 
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10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: 3.000 mg/kg (susuz madde) (RTECS) 

Semptomlar: Yüksek dozda:, Mukus membranını tahriş eder, Ağrı, Kan ihtiva eden kusmuk 

 

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi 

Semptomlar: Olası zararlar:, Solunum sistemindeki tahriş edici semptomlar. 

 

Cilt tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: Tahriş yok. OECD Test Klavuzu 404 (susuz madde) 

 

Göz tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: Şiddetli tahrişler OECD Test Klavuzu 405 (susuz madde) 

Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

İn vitro genotoksisite 

Ames testi 

Sonuç: negatif (Kaynak) 

 

Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu 

Hayvan deneylerinde üremenin azalması durumu yoktur. (Kaynak) 

 

Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) 

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. (Kaynak) 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Fizyolojik şartlar altında insan vücudunda oluşan madde. 

İlave değerler: 

Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez. 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 
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Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Balıklar için zehirlilik derecesi 

LC50 Leuciscus idus (Altın orfe): 440 - 760 mg/l; 96 sa (susuz madde) (IUCLID) 

 

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 

EC5 E.sulcatum: 485 mg/l; 72 sa (susuz madde) (maksimum izin verilebilir toksik konsantrasyon) (Kaynak) 

EC50 Daphnia magna (Defne): ca. 120 mg/l; 72 sa (susuz madde) (IUCLID) 

 

Yosunlar için zehirli 

IC5 M.aeruginosa: 80 mg/l; 8 g (susuz madde) (maksimum izin verilebilir toksik konsantrasyon) (Kaynak) 

 

Bakteriler için zehirlilik derecesi 

EC5 Pseudomonas putida: > 10.000 mg/l; 16 sa (susuz madde) (Kaynak) 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite 

98 %; 2 g 

OECD Test Klavuzu 302B 

(susuz madde) 

Kolayca yok edilebilir. 

 

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD) 

481 mg/g (5 g) 

(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 

 

Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) 

685 mg/g 

(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 

 

Teorik oksijen ihtiyacı (ThOD) 

686 mg/g 

(Kaynak) 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Ayrılma katsayısı: n-oktanol/su 

log POW: -1,72 (20 °C) 

(susuz madde) (IUCLID) Biyoakümülasyon beklenemez. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Biyolojik etkiler: 
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pH değişimine bağlı olarak zararlı etki. 

Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler 

Çevreye atılması önlenmelidir. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplar ında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil. 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

AB yönetmelikleri 

Kaza tehlikeleri  96/82/EC 

Mevzuat  Direktif 96/82/EC geçerli değildir 

Mesleki kısıtlamar  İşte çalışan kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız. 

 

Ulusal kanunlar 

Depolama sınıfı 10 - 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı'na uygun olarak bir ki myasal güvenlik değerlendirmesi 

gerçekleştirilmemiştir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
2 ve 3. bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni 

H319   Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

2 ve 3. başlık altındaki R-cümleleri metni 

R36  Gözleri tahriş eder. 

 

Eğitim tavsiyesi 

İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız. 

 

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar 

Kullanılan kısaltmaların anlamları için http://www.wikipedia.org adresine bakılabilir. 
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Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 

 



 

SLIDE G 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

 

Sayfa 1 / 6 
  

Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : SLIDE G 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

GHS'e göre tehlikeli madde değildir. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Özel Karışım - - - 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Su, Karbondioksit (CO2), Köpük, Kuru toz 

- Uygun olmayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanabilir malzeme, Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum 

prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 
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8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

 Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

 Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

 Ellerin korunması  : 

     Tam temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

     Sıçrama ile temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374’e uygun olarak laboratuvarda 

KCL ile belirlenmiştir. Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen 

amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma 

durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Zararlı elementlerin katı tanecikleri için P1 Filtresi (DIN 3181’e uygun) 

 

   Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test 

edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Katı 

Renk   : Siyah 

Koku   : Kokusuz 

Koku Eşiği  : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH   : 5,0 - 6,0 (50 g/l, 20 °C’de) 

Yoğunluk  : 2.2 gr/cm3 (20 oC’de) 

Erime noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 
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Kaynama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : Çözünmez (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı : n-oktanol/su, Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Süblimleşme noktası : ca. 3750 oC 

Kütle yoğunluğu  : ca. 280 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerlidir: uygun ince bir 

dağılımda, ve havaya kaldırıldığında bir toz patlaması riski genelde beklenebilir. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Flor, halojen-halojen bileşikler 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 
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Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Bu ürünün toksikliği hakkında nicel data yoktur. 

İlave toksikolojik değerler: 

Ürün uygun şekilde kullanıldığında toksik etki beklenmez. 

Asal tozlar bile solunum organları fonksiyonlarını bozabildiği için tozların solunmasından kaçınılmalıdır. 

Doğada oluşan maddeler 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 
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Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

Depolama sınıfı 10 - 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : Soda Külü 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

Göz tahrişi Kategori 2 H319 

Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 

 

Sınıflandırması (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Xi  Tahriş edici  R36 

Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakınız. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

 

Tehlike piktogramları 

 
 

Sinyal Kelime 

Uyarı 

 

Tehlike Açıklamaları 

H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

Önlem Açıklamaları 

P260 Tozlarını solumayın. 

P305 + P351 + P338 GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak lensleri 

çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. 
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İndirgenmiş sınıflandıma (≤125 ml) 

Tehlike piktogramları 

 
 

Sinyal Kelime 

Uyarı 

 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Sembol(ler) Xi  Tahriş edici 

R-cümle(ler) 36  Gözleri tahriş eder. 

S-cümle(ler) 22-26  Tozlarını solumayın. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 

 

EC-No. 207-838-8 

İndirgenmiş sınıflandıma (≤125 ml) 

Sembol(ler)  Xi  Tahriş edici 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Sodyum Karbonat (Na2CO3) 497-19-8 207-838-8 ≥ 99 

 

Notlar : Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya kullanımı, 1907/2006 Sayılı REACH 

Tüzüğü'ne (AT) göre kayıttan muaftır, yıllık tonaj bir kayıt yapılmasını gerektirmemektedir veya kaydın daha ilerideki 

bir kayıt son tarihinde yapılması öngörülmektedir. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Tahriş edici etkiler. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Ek bilgi 

Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Madde temasını engelleyin. Tozları teneffüs ettikten sonra. İyi bir 

havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana 

danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

+5 ila +30 °C'de depolayın. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra 

ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması :  

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak 

laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Zararlı elementlerin katı ve sıvı tanecikleri için P 2 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 
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Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form     : Katı 

Renk     : Beyaz 

Koku     : Kokusuz 

Koku Eşiği    : Uygulanamaz. 

pH     : 11,5 (50 g/l, 25 °C’de) 

Erime noktası    : 854 °C 

Kaynama noktası  : 1.600 °C (ayrışma) 

Parlama noktası   : Uygulanamaz. 

Buharlaşma oranı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti   : Uygulanamaz. 

Üst patlama limiti   : Uygulanamaz. 

Buhar basıncı    : Uygulanamaz. 

Rölatif buhar yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk    : 2,53 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü   : 220 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı  : n-oktanol/su, Uygulanamaz. 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler   : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

Oksitleyici özellikler   : Hiç 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı  : Uygulanamaz. 

Kütle yoğunluğu   : ca.1.100 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Alüminyum, Alkali toprak metaller, organik nitro bileşikler, Flor, Alkali metaller, ametal oksitler, kons. sülfürik asit 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok. 
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10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: 4.090 mg/kg (IUCLID) 

LDLO insan: 714 mg/kg (RTECS) 

Semptomlar: Mukoza zarının ağızda, boğazda, yemek borusunda ve gastrointestinal sistemde tahriş. 

 

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi 

LC50 sıçan: 5.750 mg/l; 2 sa 

OECD Test Klavuzu 403 

Semptomlar: şiddetli mukozal tahriş 

 

Cilt tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: hafif tahriş 

OECD Test Klavuzu 404 

Hafif tahriş 

 

Göz tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: Göz tahrişi 

(IUCLID) 

Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

İn vitro genotoksisite 

Ames testi 

Escherichia coli 

Sonuç: negatif 

(Kaynak) 

 

Ames testi 

Sonuç: negatif 

(Kaynak) 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 
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Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Balıklar için zehirlilik derecesi 

LC50 Lepomis macrochirus (Bluegill güneş balığı): 300 mg/l; 96 sa (IUCLID) 

 

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 

EC50 Daphnia magna (Defne): 265 mg/l; 48 sa (IUCLID) 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite 

Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Ayrılma katsayısı: n-oktanol/su uygulanamaz 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Çevreye atılması önlenmelidir. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

AB yönetmelikleri 

Kaza tehlikeleri  96/82/EC 

Mevzuat Direktif  96/82/EC geçerli değildir 

Mesleki kısıtlamar  İşte çalışan kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız. 
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Ulusal kanunlar 

Depolama sınıfı  10 - 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı'na uygun olarak bir ki myasal güvenlik değerlendirmesi 

gerçekleştirilmemiştir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
2 ve 3. bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni 

H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

 

2 ve 3. başlık altındaki R-cümleleri metni 

R36 Gözleri tahriş eder. 

 

Eğitim tavsiyesi 

İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız. 

 

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar 

Kullanılan kısaltmaların anlamları için http://www.wikipedia.org adresine bakılabilir. 

 

Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : Sodyum Bikarbonat (NaHCO3) 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

GHS'e göre tehlikeli madde değildir. 

 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Sodyum Bikarbonat (NaHCO3) 144-55-8 205-633-8 ≥ 98 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Tahriş edici etkiler, Mide bulantısı, Kusma 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aracı 

Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

Uygun olamayan söndürme maddeleri 

Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Ek bilgi 

Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini 

boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması : 

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e 

uymalıdır, örneğin KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile 

temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak 

laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 
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Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form     : Katı 

Renk     : Beyaz 

Koku     : Kokusuz 

Koku Eşiği    : Uygulanamaz 

pH     : 8.5 (50 g/l, 20 °C) 

Erime noktası    : 270 °C (ayrışma) 

Kaynama noktası  : Uygulanamaz 

Parlama noktası   : Uygulanamaz. 

Buharlaşma oranı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık   : Uygulanamaz. 

Alt patlama limiti   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı    : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk    : 2,2 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü   : 96 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı  : n-oktanol/su Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı   : > 50 oC 

Viskozite, dinamik   : Uygulanamaz. 

Patlayıcı özellikler   : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

Oksitleyici özellikler   : Hiç. 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı   : Uygulanamaz 

Kütle yoğunluğu    : ca.1.000 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Alkali metaller, Asitler ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Amonyum Bileşikleri ile temasta tehlikeli gaz veya buhar oluşturur: 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Ilıklaştırma (dekompozisyon). 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok 
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10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: 4.220 mg/kg (RTECS) 

 

Akut solunum (inhalasyon) toksisitesi 

Semptomlar: hafif mukozal tahriş 

 

Cilt tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: hafif tahriş 

(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 

Hafif tahriş 

 

Göz tahrişi 

Tavşan 

Sonuç: hafif tahriş 

(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 

Hafif tahriş 

 

İn vitro genotoksisite 

Ames testi 

Sonuç: negatif (IUCLID) 

 

Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) 

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. (IUCLID) 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Çok miktarda yuttuktan sonra: 

Mide bulantısı, Kusma 

 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 
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Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Balıklar için zehirlilik derecesi 

LC50 Gambusia affinis (sivrisinekbalığıdır): 7.550 mg/l; 96 sa (IUCLID) 

 

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 

EC50 Daphnia magna (Defne): 2.350 mg/l; 48 sa (IUCLID) 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Ayrılma katsayısı: n-oktanol/su 

uygulanamaz 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Çevreye atılması önlenmelidir. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

Depolama sınıfı 10 - 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 
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Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : Sodyum Klorür (NaCl) 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

GHS'e göre tehlikeli madde değildir. 

 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Sodyum Klorür (NaCl) 7647-14-5 231-598-3 ≥ 98 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Mide bulantısı, Kusma 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

Uygun yangın söndürme aracı 

Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

Uygun olamayan söndürme maddeleri 

Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Hiç. 

 

Ek bilgi 

Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. 

Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: Sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

Ellerin korunması : 

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e 

uymalıdır, örneğin KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile 

temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak 

laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form     : Katı 

Renk     : Renksiz 

Koku     : Kokusuz 

Koku Eşiği    : uygulanamaz 

pH     : 4,5 - 7,0 (nin 100 g/l, 20 °C) 
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Erime noktası    : 801 °C 

Kaynama noktası  : 1.461 °C (1.013 hPa) 

Parlama noktası   : Uygulanamaz. 

Buharlaşma oranı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık   : Uygulanamaz. 

Alt patlama limiti   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı    : 1,3 hPa (865 °C’de) 

Rölatif buhar yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk    : 2,17 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü   : 358 g/l (20 °C’de) 

Ayrılma katsayısı  : n-oktanol/su Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler   : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

Oksitleyici özellikler   : Hiç. 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı   : Uygulanamaz 

Kütle yoğunluğu    : ca.1.140 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile ekzotermik reaksiyon: 

Alkali metaller 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: 3.000 mg/kg (RTECS) 
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Akut dermal toksisite 

LD50 tavşan: > 10.000 mg/kg (RTECS) 

 

Göz tahrişi 

tavşan 

Sonuç: hafif tahriş (IUCLID) 

 

İn vitro genotoksisite 

Mutajenite (memeli hücre testi): mikronükleus. 

Sonuç: negatif (IUCLID) 

 

Ames testi 

Sonuç: negatif (IUCLID) 

 

CMR etkileri 

Kansere neden olabilirlik : Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanserojen etkiler göstermedi. 

Mutagenlik   : Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir mutagen etki göstermemiştir. 

Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik): Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler 

göstermedi. 

Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu : Üreme performansının azalması beklenmemektedir. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Sistemik etkiler: 

Çok miktarda yuttuktan sonra: 

Mide bulantısı, Kusma 

İlave değerler: 

Ürün uygun şekilde kullanıldığında toksik etki beklenmez. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Balıklar için zehirlilik derecesi 

LC50 Pimephales promelas (Sazan yavrusu): 7.650 mg/l; 96 sa (IUCLID) 

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği 

EC50 Daphnia magna (Defne): 1.000 mg/l; 48 sa (IUCLID) 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Biyodegrabilite : Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz. 

 

 



 

Sodyum Klorür 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

 

Sayfa 6 / 6 
  

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Çevreye atılması önlenmelidir. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

Depolama sınıfı 10 - 13 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : SPOT W 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0090 312 441 11 07 

Faks : 0090 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0090 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

GHS'e göre tehlikeli madde değildir. 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Özel Karışım - - - 

Notlar : 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. 

 

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
Teneffüs edildiğinde 

Etkilenen kişiyi olay yerinden uzaklaştırıp temiz havaya çıkarın. Etkilenen kişinin dinlenmesini sağlayın. Gerekiyorsa 

tıbbi yardıma başvurun 

 

Cilt temasından sonra 

Bol miktarda su ile yıkayın. 

 

Göz temasından sonra 

Gözler açık olacak şekilde bol su ile yıkayın. 

 

Ağız yoluyla alındığında 

Derhal ağzı yıkayıp bol miktarda su için.  Midenin yıkanması gerekebileceğinden doktora çağırın.Kötü hissediliyorsa 

doktora başvurun. 
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Teneffüs edildiğinde 

Etkilenen kişiyi olay yerinden uzaklaştırıp temiz havaya çıkarın. Etkilenen kişinin dinlenmesini sağlayın. Gerekiyorsa 

tıbbi yardıma başvurun 

 

Cilt temasından sonra 

Bol miktarda su ile yıkayın. 

 

Göz temasından sonra 

Gözler açık olacak şekilde bol su ile yıkayın. 

 

Ağız yoluyla alındığında 

Derhal ağzı yıkayıp bol miktarda su için.  Midenin yıkanması gerekebileceğinden doktora çağırın. 

 

Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Su, Karbondioksit (CO2), Köpük, Kuru toz 

- Uygun olmayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanabilir malzeme, Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum 

prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Özel önlemlere gerek yoktur. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 
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Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

 

Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez. 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

   Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

Kişisel korunma önlemleri 

   Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

 Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

 Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri 

 Ellerin korunması  : 

     Tam temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

     Sıçrama ile temas: 

     Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

     Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

     Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374’e uygun olarak laboratuvarda 

KCL ile belirlenmiştir. Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen 

amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma 

durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Zararlı elementlerin katı tanecikleri için P1 Filtresi (DIN 3181’e uygun) 

 

   Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test 

edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Özel önlemlere gerek yoktur. 
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Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form   : Sıvı 

Renk   : Kahverengi 

Koku   : Kendine has 

Koku Eşiği  : Bilgi bulunmamaktadır. 

pH   : 6 - 9 (50 g/l, 20 °C’de) 

Yoğunluk  : 1.1 gr/cm3 (20 oC’de) 

Erime noktası  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Parlama noktası : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buharlaşma oranı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz) : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti : Bilgi bulunmamaktadır. 

Üst patlama limiti : Bilgi bulunmamaktadır. 

Buhar basıncı  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. 

Su çözünürlüğü  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Ayrılma katsayısı : n-oktanol/su, Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerlidir: uygun ince bir 

dağılımda, ve havaya kaldırıldığında bir toz patlaması riski genelde beklenebilir. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok 

 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 
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Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Bu ürünün toksikliği hakkında nicel data yoktur. 

İlave toksikolojik değerler: 

Ürün uygun şekilde kullanıldığında toksik etki beklenmez. 

Asal tozlar bile solunum organları fonksiyonlarını bozabildiği için tozların solunmasından kaçınılmalıdır. 

Doğada oluşan maddeler 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 

 

Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

İç sularda taşımacılık (ADN) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

Hava taşımacılığı (IATA) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 
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Deniz taşımacılığı (IMDG) : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. 

 

MARPOL 73/78’in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı: İlgili değil 

 

Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 
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Bölüm 1 : Kimyasal Maddenin/Preparatın ve Şirketin/Üstlenenin Kimlikleri 

 
Ürün İsmi : ZINOX 

Revizyon Tarihi : 10 Şubat 2015 

Şirket : Geos Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. 

Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. 696. Sok. No:20 Çankaya Ankara Türkiye 

Telefon : 0 312 441 11 07 

Faks : 0 312 441 51 29 

E-posta : info@geos-energy.com 

Acil Durumda : 0 312 441 11 07 

 

Bölüm 2 : Tehlikelerin Tanımı 

 
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

Akut su zehirliliği  Kategori 1 H400 

Kronik su zehirliliği  Kategori 1 H410 

Bu bölümde adı geçen   H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 

 

Sınıflandırması (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

N Çevre için tehlikeli R50/53 

Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakınız. 

 

2.2 Etiket elemanları 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) 

 

Tehlike piktogramları 

 
 

Sinyal Kelime 

Uyarı 

 

Tehlike Açıklamaları 

H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir. 

 

Önlem Açıklamaları 

P273 Çevreye yayılmasını önleyiniz. 
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İndirgenmiş sınıflandıma (≤125 ml) 

Tehlike piktogramları 

 
 

Sinyal Kelime 

Uyarı 

 

Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) 

Sembol(ler) N Çevre için tehlikeli 

R-cümleleri 50/53  Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 

S-cümleleri 60-61 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. Çevreye salıverilmesinden  

   kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna başvurun. 

 

EC-No. 215-222-5 

İndirgenmiş sınıflandıma (≤125 ml) 

Sembol(ler) N Çevre için tehlikeli 

 

2.3 Diğer tehlikeler 

Bilinmiyor. 

 

Bölüm 3 : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 

 
İsim / Formül CAS No EC No Konsantrasyon % 

 Çinko Oksit (ZnO) 1314-13-2 215-222-5 ≥ 99 

  

Bölüm 4 : İlk Yardım Önerileri 

 
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Teneffüs ettikten sonra : Temiz hava. 

Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. 

Göz temasından sonra : Bol su ile yıkayın. 

Yuttuktan sonra  : Hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 

 

4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

Tahriş edici etkiler. 

Aşağıdaki genel olarak çinko bileşiklerini kapsar: gastrointestinal sistem yoluyla az miktarda emilir. Mukoza zarlarında 

sıkıştırıcı etki. Çok miktarda teneffüs edildikten sonra metal-duman ateşi. 

 

4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 

Bilgi bulunmamaktadır. 
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Bölüm 5 : Yangınla Mücadele Önlemleri 

 
5.1 Söndürme ortamı 

- Uygun yangın söndürme aracı 

  Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 

- Uygun olamayan söndürme maddeleri 

  Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 

Yanıcı değildir. 

Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 

 

5.3 İtfaiye için tavsiyeler 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız. 

 

Ek bilgi 

Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. 

 

Bölüm 6 : Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 

 
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Acil durum personeli olmayan personeli uyarın. 

Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. 

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 

 

6.2 Çevresel tedbirler 

Kanalizasyona boşaltmayın. 

 

6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. 

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7.2 ve 10.5). 

Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 

 

6.4 Diğer bölümlere referans 

Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. 

 

Bölüm 7 : Elleçleme ve Depolama 

 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler 

Etiketteki önlemleri dikkate alınız. 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sıkıca kapatılmış. Kuru. 

Depo sıcaklığı: sınırlama yok. 

 

7.3 Özel son kullanımları 

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 
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Bölüm 8 : Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Koruma 

 
8.1 Kontrol parametreleri 

Çinkoksit (1314-13-2) 

TR MAK Müsaade Edilen Azami Miktar (MAK): 5 mg/m³ 

 

8.2 Maruziyet kontrolü 

Mühendislik ölçütleri 

Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. 

Bkz. Bölüm 7.1. 

 

Kişisel korunma önlemleri 

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak 

seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından 

saptanmalıdır. 

 

Hijyen ölçütleri  : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 

Göz/yüz koruması : Güvenlik gözlükleri  

Ellerin korunması :  

    Tam temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

    Sıçrama ile temas: 

    Eldiven malzemesi : Nitril kauçuk 

    Eldiven kalınlığı  : 0,11 mm 

    Emilim süresi  : > 480 dakika 

 

   Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin 

KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). 

   Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak 

laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. 

   Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere 

uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374'de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı 

eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 

Solunumun korunması 

Tozlar oluştuğunda gerekir. 

Tavsiye edilen Filtre tipi: Zararlı elementlerin katı ve sıvı tanecikleri için P 2 Filtresi (DIN 3181'e uygun) 

Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini 

temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Kanalizasyona boşaltmayın. 
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Bölüm 9 : Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

Form    : Katı 

Renk     : Beyaz 

Koku     : Kokusuz 

Koku Eşiği    : Bilgi bulunmamaktadır . 

pH     : ca. 7 (50 g/l, 20 °C’de) (çamur) 

Erime noktası    : 1.975 °C 

Kaynama noktası/  : Uygulanamaz, (süblime) 

Parlama noktası   : Parlamaz 

Buharlaşma oranı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Yanıcılık (katı, gaz)   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Alt patlama limiti   : Uygulanamaz 

Üst patlama limiti   : Uygulanamaz 

Buhar basıncı    : Bilgi bulunmamaktadır. 

Rölatif buhar yoğunluğu  : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bağıl yoğunluk    : 5,61 g/cm³ (20 °C’de) 

Su çözünürlüğü   : 0,0016 g/l (29 °C’de) 

Ayrılma katsayısı  : n-oktanol/su Bilgi bulunmamaktadır. 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Bilgi bulunmamaktadır. 

Bozunma sıcaklığı   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Viskozite, dinamik   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Patlayıcı özellikler   : Bilgi bulunmamaktadır. 

Oksitleyici özellikler   : Bilgi bulunmamaktadır. 

 

9.2 Diğer veriler 

Tutuşma sıcaklığı   : Yanıcı olmayan 

Kütle yoğunluğu   : ca.200 - 700 kg/m³ 

 

Bölüm 10 : Kararlılık ve Tepkime 

 
10.1 Reaktivite 

Bkz. Bölüm 10.3. 

 

10.2 Kimyasal stabilite 

Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir. 

 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: 

Hidrojen peroksid, magnezyum 

 

10.4 Kaçınılması gereken koşullar 

Hiçbir bilgi yok. 

 

10.5 Uymayan malzemeler 

Hiçbir bilgi yok. 
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10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri 

Hiçbir bilgi yok. 

 

Bölüm 11 : Toksikolojik Bilgiler 

 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Akut oral toksisite 

LD50 sıçan: > 5.000 mg/kg (IUCLID) 

LDLO insan: 500 mg/kg (RTECS) 

 

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi 

LC0 sıçan: >= 5 mg/m³; 3 sa (Kaynak) 

 

Deri tahrişi 

Hafif tahriş 

 

Göz tahrişi 

Hafif tahriş 

 

Duyarlayıcılık 

İnsan deneyimi 

Sonuç: negatif(IUCLID) 

 

İn vitro genotoksisite 

Mutajenite (memeli hücre testi). 

Sonuç: pozitif (IUCLID) 

 

Ames testi 

Sonuç: negatif (IUCLID) 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet. 

 

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma 

Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. 

 

Aspirasyon tehlikesi 

Sınıflandırma kriterleri, eldeki veriler açısından yerine getirilmemiştir. 

 

11.2 Ek bilgi 

Aşağıdaki genel olarak çinko bileşiklerini kapsar: gastrointestinal sistem yoluyla az miktarda emilir. Mukoza zarlarında 

sıkıştırıcı etki. Çok miktarda teneffüs edildikten sonra metal-duman ateşi. 

 

İlave değerler: 

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 
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Bölüm 12 : Ekolojik Bilgiler 

 
12.1 Zehirlilik 

Balıklar için zehirlilik derecesi 

LC50 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): 1,1 mg/l; 96 sa (ECOTOX Veri Tabanı) 

 

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. 

EC50 Daphnia magna (Defne): > 1.000 mg/l; 48 sa (ECOTOX Veri Tabanı) 

 

Yosunlar için zehirli 

IC50 Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun): 0,17 mg/l; 72 sa (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 

12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı 

 

Biyodegrabilite 

Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz. 

 

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.4 Topraktaki hareketliliği 

Bilgi bulunmamaktadır. 

 

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 

12.6 Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler 

Çevreye atılması önlenmelidir. 

 

Bölüm 13 : Bertaraf Etme Bilgileri 

 
Atık arıtma yöntemleri 

Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetm elikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Kimyasalları orijinal kaplar ında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 

Temizlenmemiş kaplara ürünü n kendisi gibi işlem yapın. 

 

Bölüm 14 : Taşımacılık Bilgisi 

 
Kara taşımacılığı (ADR/RID) : UN 3077 Çevreye Zararlı Madde, Solid, N.O.S. (Zinc Oxide), 9, III 

İç sularda taşımacılık (ADN) : UN 3077 Çevreye Zararlı Madde, Solid, N.O.S. (Zinc Oxide), 9, III 

Hava taşımacılığı (IATA) : UN 3077 Çevreye Zararlı Madde, Solid, N.O.S. (Zinc Oxide), 9, III 

Deniz taşımacılığı (IMDG) : UN 3077 Çevreye Zararlı Madde, Solid, N.O.S. (Zinc Oxide), 9, III 

 

Taşıma yönetmelikleri ADR/RID, IATA - DGR, IMDG Yasası'na, uluslararası yönetmeliklere uygun olarak uygulanabilir 

şekilde atıfta bulunulmuştur. Diğer ülkelerdeki ulusal kanunlarla olası farklılıklar dikkate alınmaz. 
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Bölüm 15 : Mevzuat Bilgisi 

 
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

AB düzenlemeleri 

Kaza tehlikeleri   96/82/EC 

Mevzuat    Çevre için tehlikeli 

    9a 

    Miktar 1: 100 t 

    Miktar 2: 200 t 

Occupational restrictions  İşte çalışan kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız. 

 

Ulusal mevzuat 

Depolama sınıfı VCI   10 - 13 diğer sıvılar ve katılar 

 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekmemektedir. 

 

Bölüm 16 : Diğer Bilgiler 

 
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni 

H400  Sudaki yaşam için çok zehirlidir. 

H410  Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir. 

 

2 ve 3. başlık altındaki R-cümleleri metni 

R50/53  Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 

 

Eğitim tavsiyesi 

İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız. 

 

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar 

Kullanılan kısaltmaların anlamları için http://www.wikipedia.org adresin e bakılabilir. 

 

Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize 

etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.E 

 

İKİNCİL AKIŞKAN (N-BÜTAN) 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 
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1. MADDE	VE	ŞİRKET	TANIMI	
1.1. Ürün	tanımı	

Ticari	İsmi	
n-Bütan:	muhtelif	saflık	oranında	sıvı	hidrokarbon	
Ait	olduğu	kimya	familyası:	hidrokarbon-	alkan	
Diğer	adı:	normalbütan;	n-C₄H₁₀;	Bu-Gaz;	itici	hidrokarbon;	R	600;	UN	1011	
Kimya	formülü:	CH₃(CH₂)₂CH₃	;	n-C₄H₁₀	
	
									1.2	Maddenin	elverişli	olduğu	kullanımlar	ve	sakıncalı	kullanımlar	
															Maddenin	kullanımları:	Dondurucu,	teknik	ve	sanayi	alanda	kullanım.	
															Belirlenmiş	kullanımları	ile	ilgili	daha	fazla	bilgi	için	16.	Bölüme	bakınız	(Ek	1).	
															Önerilmeyen	kullanımlar:	Kısa	süreli	bile	olsa,	isteyerek	buharlarına	aşırı	derecede	maruz															
															kalmak	bilinç	kaybına	veya	ölüme	sebep	olabilir.	
															REACH	tüzüğüne	göre	kayıt	numarası:	mevcut	ise	3.	Maddede	belirtilmiştir.	
	
									1.3	Güvenlik	bilgileri	dosyası	düzenleyeni	üzerine	bilgiler	
														SETTALA	GAS	S.p.A	viale	delle	industrie	8		/	20090	SETTALA	(Milano)	İtalya			
														tel:+90	02	9537936	fax	+30	02	95770863	fax	+39	02	95770244	
														elektronik	posta	adresi:	info@settalagas.it		
	
									1.4	Acil	durum	telefon	numarası	
															+39	02	95379236	(	sadece	mesai	saatleri	içerisinde	hizmet	vermektedir)	
															Danışma	kuruluşu:	Zehirlenme	Merkezi	(CAV)-	Niguarda	Hastanesi-	Milano	
															tel:	+39	02	66101029	veya	diğer	zehirlenme	merkezleri	
	

2. TEHLİKELERİN	TANIMI	
2.1. Madde	veya	karışımın	tanımlanması	

1272/2008	sayılı	AB	Yönetmeliğinin	VI	ekine	uygun	olarak	sınıfladırılmaktadır	
1	H220	Kategori	(	yüksek	oranda	parlayıcı	gazlar)		parlayıcı	gazlar	
Sıkıştırılmış	sıvılaştırılmış	Gaz	H	280	(	Isıtılınca	patlayabilen	sıkıştırılmış	gaz	içerir)	
67/548/CE	veya	1999/45/CE	sayılı	AB	yönetmeliklerine	uygun	sınıflandırılma	
F+	Son	derece	parlayıcı		
R12	Son	derece	parlayıcı	
	

2.2. Etiket	bilgileri	
1272/2008	sayılı	AB	yönetmeliği	VI	ekine	uygun	etiket	
Tehlike	piktogramları	

	
Tehlike	piktogramı	kod	numarası	
GHS02																																											GHS04	
Uyarı	
Tehlike	(	her	ikisi	için)	
Tehlike	işaretleri	
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H220	Son	derece	parlayıcı	gaz	
H280	sıkıştırılmış	gaz	içerir,	ısıtınca	patlayabilir	
Diğer	bilgiler:	Notlar	H,	K,	U	
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	 2.TEHLİKELERİN	TANIMI	(devamı)	
2.2. Etiket	bilgileri	(	devamı)	
Genel	Dikkat	önerileri	
P102	Çocukların	erişemeyeceği	yerde	muhafaza	ediniz	
	

Dikkat	ve	önlem	önerileri	
P210	Isı/kıvılcım/serbest	alev/sıcak	yüzeylerden	uzak	tutunuz.	Sigara	içmeyiniz	
P260	Gazları,	buharı	veya	aerosolu	solumayınız.	

	

							Reaksiyon	durumunda	dikkat	edilmesi	gerekenler	
							P377	gaz	kaçağından	kaynaklanan	yangın	durumunda,	tehlike	oluşmadan	kaçağı	durdurma															
							imkanı	yok	ise	söndürmeyiniz	
							P381	Tehlike	yok	ise	tüm	tutuşturma	kaynağını	iptal	ediniz	
							P305	+P351	+P338	gözlerle	temas	durumunda:	uzunca	ve	itina	ile	durulayınız.	Var	ise	ve																					
						Mümkünse	kontak	lenslerinizi	çıkarınız.	Durulamaya	devam	ediniz.	
						P337	+P313	Gözlerdeki	tahriş	devam	ettiği	taktide	doktora	başvurunuz.	
	

						Muhafaza	ederken	dikkat	edilmesi	gerekenler	
						P410	+	P412	güneş	ışınlarından	koruyunuz.		50°C/122°F	dereceleri	üzerindeki	ısılara	maruz							
						Bırakmayınız	
						P	403	İyice	havalanan	bir	ortamda	muhafaza	ediniz	
	

					İmha	ederken	dikkat	edilmesi	gerekenler	
					P501	Ambalajı	yerel	yönetmeliklere	uygun	imha	ediniz	
				Üreticinin	eklediği	cümleler:	

- Olası	kıvılcım,	alev,	ısı	kaynakları,	çalışmakta	olan	elektrikli	cihazlardan	uzak	tutunuz.	
- Yeterince	havalandırılmayan	ortamlarda	patlayıcı	karışımlar	oluşabilir.	

	

2.3. Diğer	tehlikeler	
Son	derece	tutuşma	özelliğine	sahip	sıvılaştırılmış	bu	gaz	kapalı	veya	kısıtlı	alanlarda	hava	ile	temas	
durumunda	patlama	tehlikesi	arz	eder.	Atmosferde	bulunan	oksijeni	yok	ettiği	için	basit	boğucu	gazdır.	
Yüksek	konsantrasyondaki	buharların	narkoz	etkisi	olabilir.	
Kaçak	durumunda,	ambalajdan	sızan	sıvı	hızlıca	buharlaşıp	ısı	emer,	hava	ile	karışıp	patlayıcı	bir	karışım	
oluşturup,	hava	ile	yangın	ve/	veya	patlama	tehlikesi	yaratır.	Sıvı	ile	temasta	dondurucu	etki	söz	konusudur.	
Gaz	havadan	daha	ağır	olduğundan	zemine	çöker	ve	giderler,	kanalizasyon	ve	bodrum	gibi	ortamlara	
yerleşebilir;	görünmezdir	ancak	nemli	hava	ortamında	sis	oluşturur.	
Ambalajın	aşırı	ısınması	(	örneğin	yangın	durumunda)	sıvının	hacmi	ve	basıncında	aşırı	bir	artışa	yol	açar	olup	
ambalajının	patlama	riskine	sebep	olur.	Bu	durumda	malzeme	CO₂	(	karbon	dioksit)	ve	CO	(	aşırı	derece	
zehirli	olan	karbon	monoksit)	üreterek	ayrışabilir.	
REACH	tüzüğünün	kriterlerine	göre	PBT	ve	vPvB	tipinde	herhangi	bir	madde	mevcut	değildir.	
3. BİLEŞİM/	BİLEŞENLERİ	HAKKINDA	BİLGİLER	
										3.1.	Maddeler	
										1272/2008	sayılı	AB	yönetmeliğine	göre	tehlikeli	bileşenler	ilgili	bilgiler	
									propan	
									n°CAS	74-98-6										n°EINECS	200-827-9				n°CE	601-003-00-5		n°REACH	01-2119486944-21-xxxx	
								Tehlike	Piktogramları	
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4. İLK	YARDIM	UYGULAMALARI	
4.1. İlk	yardım	uygulamalarına	dair	bilgiler	

Genel	bilgiler	
Kişisel	koruma	önlemlerini	alınız.	Maddeye	maruz	kalan	kişiye	müdahale	etmeden	önce	kişisel	koruma	
donanımlarını	kullanınız	ve	gerekli	güvenlik	tedbirlerini	alınız	(	örneğin	olası	yangın	kaynaklarını	veya	
bağlantılarını	izole	edin).	Kaza	geçiren	kişiyi	zehirli	maddenin	bulunduğu	ve/veya	tehlikeli	alandan	
uzaklaştırınız	ve	istirahat	haline	getirip	temiz	hava	veriniz	ve	kontrolünüz	altında	tutunuz.	

									
Tehlike	Piktogramı	kod	numarası	
								GHS02																					GHS04	
Parlayıcı	gazlar,	1	H220	tehlike	kategorisi	son	derece	parlayıcı	gaz	
Basınç	altında	gaz:	H280	sıvılaştırılmış	gaz	basınç	altında	gaz	içerir,	ısıtılınca	patlayabilir.	
INCI	adı:	propan	

3. BİLEŞİM/	BİLEŞENLERİ	HAKKINDA	BİLGİLER	(devamı)	
										3.1.	Maddeler	(devamı)	
									İzobütan	
									n°CAS	75-28-6										n°EINECS	200-827-2				n°CE	601-004-00-0		n°REACH	01-2119485395-27-xxxx	
																Tehlike	Piktogramları	

								 		
								Tehlike	Piktogramı	kod	numarası	
								GHS02																					GHS04	
								Parlayıcı	gazlar,	1	H220	tehlike	kategorisi	son	derece	parlayıcı	gaz	
								Basınç	altında	gaz:	H280	sıvılaştırılmış	gaz	basınç	altında	gaz	içerir,	ısıtılınca	patlayabilir.	
								INCI	adı:	izobütan	
	
								n-bütan	
							n°CAS	106-97-8						n°EINECS	2030-448-7				n°CE	601-004-00-0		n°REACH	01-2119474691-32-xxxx	
																Tehlike	Piktogramları	

							 		
								Tehlike	Piktogramı	kod	numarası	
								GHS02																					GHS04	
								Parlayıcı	gazlar,	1	H220	tehlike	kategorisi	son	derece	parlayıcı	gaz	
								Basınç	altında	gaz:	H280	sıvılaştırılmış	gaz	basınç	altında	gaz	içerir,	ısıtılınca	patlayabilir.	
								INCI	adı:	bütan	
	
Ürün	sınıflandırılmasına	engel	teşkil	edecek	başka	ürün	ve/veya	katkı	maddesi	içermemektedir.	
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Maddeye	maruz	kalmış	giysilerini	çıkarınız.	
Maddeye	uzun	süreli	maruzat	durumunda	bir	hekimin	müdahalesi	gerekecektir.	
Zehirli	madde	ile	kontamine	olmuş	alana	girmeden	önce,	atmosferde	yanıcı	maddelerin	olmadığından	emin	
olunuz	ve	her	halükarda	uygun	koruyucu	ekipmanlar	kullanınız.	
	
Soluma	
İlgili	kişileri	açık	havaya	götürünüz.	
Kazaya	maruz	kalmış	kişi	nefes	almıyorsa	suni	teneffüs	uygulayınız.	Zor	nefes	alıyorsa	oksijen	veriniz.	Kişiyi	
sıcak	tutunuz	ve	her	halükarda	bir	hekimin	acil	müdahalesini	talep	ediniz.	
	
Deri	ile	temas	
Sıvı	madde	ile	temas	eden	deri	gri	veya	beyaz	renk	alıp	su	toplayabilir.	Ilık	su	ile	ıslatarak	kıyafetleri	çıkarınız	
ve	bu	işlem	sırasında	deriye	hasar	vermemek	adına	bölgeye	sürtmemeye	dikkat	ediniz.	İlgili	bölgeyi	ılık	su	ile	
ıslatıp,	gerekiyorsa,	steril	bezle	ile	kapatıp	bir	örtü	ile	sarınız.	Acil	hekim	müdahalesi	talep	ediniz.	
	
Yutulması	
Maddenin	yutulması	çok	nadir	olabilecek	bir	durumdur.	En	kısa	sürede	branş	doktoruna	danışınız.	
	
Gözlerle	temas	
Göz	kapaklarını	çok	iyi	açarak	(	kolayca	olabilecekse	kontak	lensleri	çıkarınız)	bol	su	ile	hassasça	gözleri	
yıkayınız	ve	en	kısa	sürede	branş	doktoruna	danışınız.	
	
Gerek	akit	gerekse	sonradan	nüksedebilecek	başlıca	semptomlar	ve	etkiler	
Yüksek	oranda	bulunduğu	ortamlarda	boğulmaya	sebep	olabilir.	Semptomlar	arasında	ve	kişi	fark	etmeden	
bayılma	yer	alabilir.	Kazara	sıvının	hızlı	buharlaşması	soğuk	yanığına	sebep	olabilir.	
	
Acilen	bir	hekime	danışma	veya	özel	tedavilerin	gerekliliğine	dair	Bilgiler	
Acilen	Acil	durum	doktorunun	müdahalesini	talep	ediniz.	
Bu	gaz	atmosferdeki	oksijeni	imha	eder.	
Spesifik	ilaçları	mevcut	değildir.	
Semptomlar	doğrultusunda	tıbbi	müdahalede	bulununuz	ve	ilgili	kişiyi	müşahede	altında	tutunuz.	
	

	
5. YANGIN	ÖNLEM	TEDBİRLERİ	
5.1. Yangın	söndürme	araçları	

Uygun	söndürme	araçları	
Toz,	karbon	dioksit	veya	köpük	bazlı	söndürücüler	
	
Uygun	olmayan	söndürme	araçları	
Direkt	sulama	
Su	ve	köpük	karışımı		
	

5.2. Madde	veya	karışımdan	kaynaklanan	özel	tehlikeler	
Isı	artışı	ambalajların	içindeki	basıncın	artmasına,	dolayısıyla	bunların	şekillerinin	bozulmasına	ve	daha	da	ciddi	
durumlarda	patlamasına	sebep	olabilmektedir.	
Anında	gaz	akımını	tespit	etme	imkanı	yoksa,	en	iyi	yangın	söndürme	tekniği	sızan	gazın	yanmasına	müsaade	
etmektir.	
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Yanan	gazın	yeniden	parlamamasına	dikkat	edilmelidir.	
Yangına	maruz	kalmış	kazan,	sprey	şişeleri,	cihazları	ve	yapıları	su	püskürterek	soğutunuz.	
Gaz	havadan	daha	ağırdır	dolayısıyla	parlayıcı	veya	patlayıcı	buhar/hava	karışımlarının	oluşumu	söz	konusu	
olabilmektedir.	
Yangına	veya	yanmaya	sebep	olabilecek	kaynaklardan	uzak	tutunuz.	
	

5.3. Yangın	söndürme	personeline	yönelik	uyarılar	
Yangın	 söndürme	 ekiplerinin	 özel	 ekipmanları	 kask,	 vizör,	 eldiven	 ve	 daha	 ciddi	 durumlarda	 yangından	
koruyucu	tulum	ve	nefes	alma	aparatları	öngörmelidir.	UNI	EN	145	ve	UNI	EN	372	normları	referanstır.	
Yangını	söndürmeye	çalışan	personeli	üzerine	su	püskürterek	koruyunuz.	
Yangına	maruz	kalmış	kazan,	sprey	şişeleri,	cihazları	ve	yapıları	su	püskürterek	soğutunuz.	
Küçük	çaplı	yangınlar	önerilen	yangın	söndürme	cihazları	ile	söndürülebilmektedir.	
Maddeye	maruz	kalan	alana	girmeden	önce,	patlama	ölçer	ile	gaz	yoğunluğunun	LEL	(	bütan	patlama	oranı	alt	
limiti	%	1,8	dir)		seviyesinin	%10	altında	olduğundan	emin	olunuz.	
Gaz	akımını	tespit	ederek	söndürülemeyen	büyük	çağlı	yangınlar,	fraksiyonel	püskürtmeli	su	okları	kullanımı	
ile	ve	rüzgar	yönünde	durarak	kontrol	altında	tutulabilmektedir.	
Gaz	bulutlarının	oluşumu	söz	konusu	olduğunda,	su	damlacıkları	veya	fraksiyonel	püskürtme	ile	söndürmek	
mümkündür.	

6. KAZA	ESERİ	GAZ	SALINIMI	DURUMUNDA	
6.1. Acil	durumda	kişisel	koruma,	koruma	ekipmanları	ve	prosedürler	

Acil	durum	ekiplerine	bildiriniz.	
Tehlikeli	bölgeyi	boşaltınız.	
Yangın	kaynaklarını	hızlıca	 iptal	ediniz	 ve	 tehlike	arz	etmeyecek	 şekilde	yapmak	mümkünse	ana	kaynaktan	
durdurunuz.	Ambalajların	zemine	konması	gerekmektedir.	
Sıvı	 salınımı	 büyük	 oranda	 yanıcı	 buharların	 yayılmasına	 sebep	 olmaktadır.	 Bu	 buharla	 havadan	 daha	 ağır	
olduklarından	 uzak	 ateşleme	 kaynaklarına	 kadar	 ulaşabilmektedirler	 (	 örneğin	 drenaj	 sistemlerinden,	
kanalizasyondan,	su	yollarından…).	
Gaz	ve	yanıcı	buharları	tespit	emek	için	hususi	sensörlerin	kullanımı	faydalı	olacaktır.	
Uygunsa,	gaz	ve	buharları	dağıtmak	için	su	damlacıkları	püskürtünüz.	
Yorgunluk	 veya	 sersemleme	 hissederseniz	 dikkatli	 olunuz;	 önceden	 herhangi	 bir	 öncü	 belirti	 hissetmeden	
tehlikeli	gaz	etkilerine	maruz	kalmak	mümkündür.	
Elektrostatik	yüklenmeler,	sızıntı	durumunda	gazın	patlamasına	sebep	olabilirler.	
İlgili	personel	kişisel	korunma	ekipmanlarını	kullanmalı	ve	deri	ve	göz	temasından	kaçınmalıdır.	
Alev	ve	kıvılcımlardan	uzak	tutunuz.	Sigara	içmeyiniz.	Ortamın	ve	zeminin	iyice	havalanmasını	sağlayınız.	
Gerekiyorsa,	yürürlükte	olan	kanunlara	uygun	olarak	durumu	ilgili	mercilere	bildiriniz.	
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6.		KAZA	ESERİ	GAZ	SALINIMI	DURUMUNDA	(	devamı)	
6.2			Çevreye	yönelik	önlemler	
									Rüzgarın	estiği	istikamette	oturanları	yangın	ve	patlama	riskine	karşın	ikaz	ediniz	ve	gerekiyorsa				
									tahliyelerini	sağlayınız.	Gazın	tahliye	kanallarına	veya	havalandırma	sistemlerine	girmesini	engelleyiniz																		

patlama	riski	mevcuttur).	Sadece	güvenlik	için	elektrikli	cihazlar	kullanınız.	Ateşleme	kaynaklarından	uzak	
durunuz.	İyi	bir	havalandırma	sağlayınız	ve	ürünün	buharlaşarak	dağılmasını	sağlayınız.	

									Buharların	havadan	daha	ağır	olduğunu	unutmayınız.	
									Yürürlükte	olan	kanunlar	doğrultusunda	ve	harici	acil	durum	planına	uygun	olarak	(	mevcut	ise)	Yetkili						
										mercileri	bilgilendiriniz.	
6.3.	İyileştirme		için	gerekli	metotlar	ve	malzemeler	
								İyice	havalandırın	ve	maddenin	buharlaşmasını	ve	dağılmasını	sağlayın	ve	gerekiyorsa	uygun	su	ve				
								deterjan	ile	yıkayın.	Solvent	kullanımından	kaçının.		
6.4.	Diğer	bölümlere	gönderme	
									Kullanılması	gereken	kişisel	koruma	ekipmanları	için	8.	Bölüme	bakınız.	
	
7.	KULLANMA		VE	DEPOLAMA	
7.1	Güvenli	taşımaya	ilişkin	önlemler	
							Yanıcı	tüm	malzemeleri	doğru	depolama/yönetmeye	ve	basınçlı	gazlar	için	öngörülen	prosedürlere									
							uyunuz.	
							Elektrostatik	yüklenmeye	karşı	tüm	gerekli	önlemleri	alınız.	
							Madde	hava	ile	temas	ettiğinde	patlama	eğilimi	göstermektedir	ve	daha	ağır	olan	buharları	zemine	yakın			
							Dağılıp,	yakın	bölgelere	toplanabilmektedir.	Isı	kaynakları/	kıvılcımlar/	alevler/	sıcak	yüzeylerden	uzak				
							tutunuz.	Sigara	içmeyiniz.	Kıvılcım	önleyici	teçhizat	kullanınız.	İyice	havalanmış	ortamlarda	çalışınız.	
							Çevreye	atmayınız.	
							Taşıma,	karıştırma	ve	depolama	işlemleri	sırasında	cihazları	yere	doğru	bırakıldığına	dikkat	ediniz	ve						
							elektrik	kaçaklarının	oluşmasını	önleyici	gerekli	önlemleri	alınız.	
						Kazan/depo	doldurma	işlemleri	sırasında,	yürürlükte	olan	normlara	uygun	olarak	aşağıdan	doldurunuz.			
						Doldurma/boşaltma	işlemleri	sırasında	basınçlı	hava	kullanmayınız.	Su/nem	aspirasyonunun	olmamasına					
						dikkat	ediniz.	Tüm	operatif	sistemin	(	kazanlar,	borular,	cihazlar)		yapılacak	işleme	uygun	ve			
						gerekli	güvenlik	sistemine	olduğundan	emin	olunuz	ve	yürürlükte	olan	normlara	uygun	olarak	dönem			
						dönem	kontrollerini	gerçekleştiriniz.	
						Sıvı	akımının	geri	gelmesini	engelleyici	tek	yönlü	valf	veya	benzer	önlemleri	öngörünüz.		
						Boruların	içeriğinin	en	uygun	şekilde	belirlenebilmesi	adına	uygun	etiketleme	sistemleri	öngörünüz	(	UNI		
						5634	normu	referanstır)	
						Kişisel	koruma	ekipmanlarınızı	giyiniz	ve	sentetik	kumaştan	giysileri	kullanmaktan	kaçınınız.	
						Deri	ile	temastan	kaçınınız.		
						Ürünün	kullanımı	esnasında	yemek	yemeyiniz	ve	herhangi	bir	şey	içmeyiniz,	sigara	içmeyiniz.	Kullanım			
						sonrasında	ellerinizi	iyice	yıkayınız.	Maddenin	bulaştığı	giysileri	tekrara	kullanmayınız.		
	
7.2.	Güvenli	depolama	şartları	ve	olası	uyumsuzluklar	
								Ateşleyici	kaynaklar	yakınında	işlem	yapmayınız	ve	depolamayınız.	Elektrikli	cihaz	ve	tesisatın	güvenli		
							çalışır	durumda,	uygun	tipte	ve	yürürlükte	olan	normlara	uyumlu	olarak	faaliyette	olması	gerekmektedir.		
							Ürünü	kuru	ve	serin	bir	yerde	depolayınız,	ısı	ve	güneş	ışınlarından	uzak	tutunuz.	Herhangi	bir	yakıt		
							kaynağından	koruyunuz.	Sigara	içmeyiniz.	Oksidan,	son	derece	asitli	ve	alkali	ürünlerden	uzak	tutunuz.		
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							Sabit	konteynerler,	basınç	altında	olan	donanımlar	için	öngörülen	normlara	uyumlu	olmalıdır.	
	
								Seyyar	konteynerler	ise	ADR	normlarına	uygun	olmalıdır.	
								Silindirleri	kuru	ve	iyi	havalanmış	ortamda,		ısı	kaynaklarından,	direkt	güneş	ışınlarından	ve	yanıcı			
								maddelerden	uzak	depolayınız.	Silindirleri	birbirine	çarpmadan	hareket	ettirmek	için	uygun	araçlar			
								kullanınız.	
								Silindirleri	dikey	konumda,	iyice	sabitlenmiş	ve	valf	korumalı	olarak	tutunuz.	Silindirleri	sürükleyip						
							yuvarlayarak	hareket	ettirmeyiniz	ve	çarpmalarını	önleyiniz.	

Dolu	silindirleri	boş	olanlardan	ayrı	tutunuz.	
Şüphe	ettiğiniz	takdirde	maddeyi	temin	eden	üretici	ile	irtibata	geçiniz.	

								
7.	KULLANMA	VE	DEPOLAMA	(devamı)	
7.2.	Güvenli	depolama	şartları	ve	olası	uyumsuzluklar	(	devamı)	
								Çıkan	gazın	debisini	arttırmak	adına	kullanım	sırasında	hiçbir	şekilde	silindirleri	ısıtmayınız.	Kaçak	olup			
								olmadığını,	asla	ateşle	değil	özel	solüsyon	ile	kontrol	ediniz	ve	mümkünse	silindiri	sıvı	yerine	gaz	çıkacak		
								şekilde	döndürünüz.	
								Ortamda	uygun	yangın	söndürme	cihazları	bulundurunuz.	
								Kullanımdan	sonra	silindirin	ana	valfini	sonuna	kadar	kapatınız,	valfi	kilitleyiniz	ve	uygun	şekilde			
								doldurduğunuz	etiketi	uygulayınız	ve	gerekiyorsa	etkisiz	gaz	(	örneğin	azot)	ile	temizleyin.	
									
								Tüm	kontrol,	temizlik,	teftiş,	bakım	işlemleri	yetkili	personel	tarafından	ve	uygun	kişisel	koruma			
									ekipmanları	kullanılarak	ve	müdahale	edilecek	bölgeler	etkisiz	gaz	ile	(	örneğin	azot)	temizlenerek											
									yapılmalıdır.	Uygun	aletlerle	oksijen	oranı	ve	yanıcılık	oranının	test	ediniz.	
	
									Isı/kıvılcımlar/alev/	sıcak	yüzeylerden	uzak	tutunuz	ve	kombine	depolama	talimatlarına	uyunuz.	
		
									Madde	ısı	sınıfı:	T2	
								Bu	maddeler	yumuşak	çelik	için	uygundur.	
	
7.3.	Spesifik	final	kullanımlar	
									1.2.	bölüme	bakınız	
8.	MARUZAT	KONTROLÜ/	KİŞİSEL	KORUMA	
8.1.	Kontrol	parametreleri		
								Doğal	veya	mekanik	havalandırma	şartlarında,	gaz	oranının	LEL	%25	(	havada	yanıcılık	alt	limiti	%	1.8)			
								oranını	geçmediği	durumda	çalışmanız	önerilmektedir.	
							Profesyonel	kullanıcıların	maruz	kalabilecekleri	tehlikeli	konsantrasyonlar	ve	bunlar	aşıldığında		
						verebilecekleri	zararlar	aşağıdaki	şekilde	ACGIH	TLV	2010	tablolarında	belirlimiştir.	
	
								TLV	TWA	8	saatlik	çalışma	süresi	için	hemen	hemen	tüm	personelin	defalarca	her	gün	menfi	etki		
								olmaksızın	maruz	kalabileceği	yoğunluk	ağırlıklı	ortalaması	(	kronik	maruzat):	800	ppm	(	1900	mg/m₃)	
								Ayrıca	ACGIH	biyolojik	olarak	etkisiz	olan	parçacıkların	maruzat	limitinin,	herhangi	bir	TLV	değeri		
								olmaksızın,		nefes	alınabilir	partiküllerde	3	mg/m₃	altında,	solunabilir	partiküllerde	ise	10	mg/m₃			
								değerinin	altında	olmasını	önermektedir.	
								Gözlem/kontrol	şartları	için	yürürlükte	olan	normlara	uyulması	önerilmektedir.	
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								DNEL		(Türetilmiş	etki	göstermeyen	seviye)	ve	DMEL	(Türetilmiş	en	küçük	etki	seviyesi	)	değerleri:	
								Karışım	sağlık	için	tehlikeli	maddeler	içermediğinden	türememektedir.	
								Tüm	uygulamalar	için	yukarıda	önerilen	maruzat	limitlerine	uygun	değerlere	tabi	olmanız				
								önerilmektedir.	(	bölüm	15’e	bakınız)	
								PNEC(S)	(	Öngörülen	Etkisiz	Konsantrasyon)	değerleri:	
								Suda	PNEC	(Öngörülen	Etkisiz	Konsantrasyon)	değeri	(	sürekli	salınım):		
								Madde	çevreye	zararlı	bileşenler	içermediğinden	türememektedir	(	bölüm	15’e	bakınız)	
								Suda	PNEC	(Öngörülen	Etkisiz	Konsantrasyon)	değeri	(	aralıklı	salınım):		
								Madde	çevreye	zararlı	bileşenler	içermediğinden	türememektedir	(	bölüm	15’e	bakınız)	
								Zeminde	PNEC	(Öngörülen	Etkisiz	Konsantrasyon)	değeri:		
								Madde	çevreye	zararlı	bileşenler	içermediğinden	türememektedir	(	bölüm	15’e	bakınız)	
									PNEC	(Öngörülen	Etkisiz	Konsantrasyon)	sedimentasyon	değeri:		
								Madde	çevreye	zararlı	bileşenler	içermediğinden	türememektedir	(	bölüm	15’e	bakınız)	
								
										
	

	
	
	
	
8.	MARUZAT	KONTROLÜ/	KİŞİSEL	KORUMA	(devamı)	
8.1	Kontrol	parametreleri	(	devamı)	
							PNEC(S)	(	Öngörülen	Etkisiz	Konsantrasyon)	değerleri	(	devamı):	
							Atık	işleme	tesislerinde	PNEC	(Öngörülen	Etkisiz	Konsantrasyon)	değerleri:	
							Madde	çevreye	zararlı	bileşenler	içermediğinden	türememektedir	(	bölüm	15’e	bakınız)	
	

8.2.	Maruzat	kontrolleri	
							Yürürlükte	olan	kanunlar,	kimyevi	maddelerin	sağlığa	zararları	açısından	değerlendirilmesini	ve		
							dolayısıyla	maruzatın	kontrolü	ve	azaltılmasına	yönelik	uygun	önlemlerin	alınmasını	öngörmektedir.	
							Tüm	bunlar,	kişisel	koruma	ekipmanlarının	kullanımından	önce	bir	seri	kontrol	işlemlerinin	(	değiştirme,		
							genel	havalandırma,	kısıtlamalar,	çalışma	metodolojileri,	proses	veya	faaliyet	değişiklikleri)		yapılmasını						
							öngörmektedir.	
							Her	kişisel	koruma	ekipmanının	belli	standart	ve	kanunlara	uygun	olması,	kullanıma	uygun,	maruz		
						kalınacak	madde	ile	uyumlu	ve	iyi	koşullarda	korunuyor	olması	gerekmektedir.	
	

							Kişisel	koruma	önlemleri	
							Göz/yüz	Koruma	
							Sıvı	sıçramalarına	karşın	korumalı	gözlük,	vizör	veya	yüz	kalkanı	kullanınız.	UNI	EN	166	normuna	uymanız		
							önerilmektedir.	Gözleri	su	ile	yıkamak	için	bir	donanım	mevcut	olmalıdır.	

							 	
							Deri	Koruma	
							Eller:	Deri	ile	olası	temas	durumunda,	deri	ve	kalın	kaplama	dokulu	deri	(	örneğin	neopren,	PVA	veya					
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							nitril		özellikli	),	ısıya	dayanıklı/ısı	yalıtımlı	eldiven	kullanınız.	Eldivenleri	ellerinizi	iyice	temizledikten	sonra			
							giyiniz.		Yıpranmaya	başlar	başlamaz	eldivenlerin	yenileriyle	değiştirilmesi	önerilmektedir.	Koruyucu		
							eldivenlerin	seçimi	kullanım	şartlarına	da	bağlı	olup,	fabrika	önerileri	ve	kullanıcının	olası	alerji		
							durumlarına	da	bağlıdır.		UNI	EN	374	normuna	uymanız			önerilmektedir.		

							 	
	

							Diğer:	Uygun	materyallerden	üretilmiş,	tamamıyla	antistatik,	üst	ve	alt	uzuvları	kapayacak	iş	kıyafetleri		
																		giyiniz.	Şartlar	izin	veriyorsa	madde	bulaması	durumunda	derhal	değiştiriniz	ve	yeniden		
																		kullanmadan	önce	yıkayınız.	Kişisel	ve	kıyafet	bakımınıza	dikkat	etmeniz	iyi	olacaktır.	UNI	EN	465,		
																		UNI	EN	466,	UNI	EN	467		normlarına	uymanız			önerilmektedir.	

							 	
							Solunum	Yolları	Koruma	
							Çalışma	şartlarının	ve	diğer	maruzatı	önleme	araçlarının	yeterli	olmaması	durumunda	ve	maruzat		
							limitlerini	aşmamak	amacıyla	solunum	yollarını	korumak	için	başka	araçlara	ihtiyaç	duyulacaktır:	UNI	EN		
							141,	UNI	EN	143,	UNI	EN	371	normlarına	uygun	gaz,		organik	buharlar	ve	toza	karşı		filtreli		maske.	
							Yakın	ortamlarda	AX	filtreli	(	gaz	ve	organik	buharlar	için	kahverengi)	solunum	araçlarının	kullanılması		
							önerilmektedir;	yüksek	oranda	gaz	ve	buharın	olması	durumunda	otomatik	solunum	aracını	(	UNI	EN		
							529)	Kullanınız.	

							 	
								
	
	
	

	
8.	MARUZAT	KONTROLÜ/	KİŞİSEL	KORUMA	(devamı)	
8.2.	Maruzat	kontrolleri	(	devamı)	
							Termik	tehlikeler	
							“Deri	Koruma”	başlıklı	paragrafa	bakınız	
							Çevre	maruzatının	kontrolleri	
							Başka	bilgi	mevcut	değildir.	Ayrıca	6.	Bölüme	de	bakınız.	
9.	FİZİKİ	VE	KİMYEVİ	ÖZELLİKLER	
9.1.	Temel	fiziki	ve	kimyevi	özelliklere	ilişkin	bilgiler	
									Görünüm																																																																																Basın	altında	sıvılaştırılmış	gaz	
									Renk																																																																																								Renksiz	
									Koku																																																																																								Karakteristik	
									Koku	alma	eşiği																																																																					Belirlenmemiş	
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									Ph																																																																																												Uygulanamaz		
									Kaynaşma	/donma	noktası																																																	-	138°	C			
									Başlangıç	kaynama	noktası	v	kaynama	aralığı																	-	0,5°	C			
									Alev	alma	noktası																																																																		-	80°	C			
									Buharlaşma	oranı																																																																	Uygulanamaz.		Oda	ısısında	son	derece	uçucu			
																																																																																																										maddedir	
									Tutuşkanlık	(	katı,	gaz	)																																																								Uygulanamaz.		Oda	ısısında	son	derece	yanıcı			
																																																																																																										maddedir	
									Tutuşkanlık	veya	patlayıcılık	üst/alt	limitleri																			Alt	limit	%	1.8	
																																																																																																									Üst	limit	%	8.4		
									Buhar	basıncı																																																																								1.2	bar	g	a	20°	C	
									20	°	C	de	Dansite																																																																		0.579	kg/L	(	sıvı	)	
																																																																																																										2.450	kg/m3	(	buhar)	
									İzafi	yoğunluk	(	hava=1)																																																										1	in	üzerinde	
									Çözünürlük/	çözünürlükler																																																	20°C’de		<	0,1	g/L																			
									Bağıl	standart	sapma:	n-oktanol/su	(log	Pow)																2.89	
									Kendinden	alevlenme	derecesi																																										490°C	
									Bozulma	derecesi																																																																		Uygulanamaz	
									Viskozite																																																																																		17x10¯⁵	Pa	x	s	a	15°C	(	sıvı	hali)	
									Patlayıcılık	özellikleri																																																													Normal	kullanım	şartlarında	ürün	patlayıcı	olarak	
																																																																																																											sınıflandırılmamıştır	
									Oksitleyici		özellikleri																																																													Normal	kullanım	şartlarında	ürün	oksitleyici			
																																																																																																											olarak		sınıflandırılmamıştır	
9.2.	Diğer	bilgiler	
								Maddelerle	uyumluluğu																																																								Yağları	eritir	ve	doğal	lastiğe	zarar	verir	
																																																																																																											Metalik	maddelerle	uyumludur.	
									Uçucu	Organik	Bileşenler	(AB)																																												%	100																																																																																										
	
	

	
	
	
	
	
	
	
10.	STABİLİTE	VE	REAKTİFLİK	
10.1	Reaktiflik	
									Madde	normal	işlemler	sırasında	ve	amacına	uygun	kullanıldığında	stabildir.	
	
10.2	Kimyasal	stabilite	
									Bu	madde	normal	işlemler	sırasında	ve	amacına	uygun	kullanıldığında,	kimyasal	ve	fiziki	özellikleri										
									açısından	stabildir.	400°C	ısıların	üzerinde	bozulma	eğilimi	gösterir.	
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10.3	Tehlikeli	reaksiyon	olasılığı	
									Madde	normal	işlemler	sırasında	ve	amacına	uygun	kullanıldığında	stabildir.	
									Aşırı	oksitleyici	(	peroksitler,	kromatlarda,	kloratlarla,	perkloratlarla…)	veya	diğer	maddelerle		
									(	nitratlar,	sıvı	oksijen,	flüor…)	temas	ettiğinde	havada	patlayıcı	karışımlar	oluşturabilmekte	ve	belli		
									şartlar	altında	(	alevleyici	kaynakların	olması	durumunda)		yangın	tehlikesi	arz	edebilmektedir.	
									Asitlerin	ve	kuvvetli	alkali	maddelerin	mevcudiyeti	konteynerlerin	aşınmasına	ve	buna	bağlı	olarak			
									maddenin	dışarıya	sızmasına	sebep	olabilmektedir.	
	
10.4	Uzak	durulması	gereken	durumlar	
									Ürünün	ve	konteynerlerin	aşırı	ısınmasını	önleyiniz	
									Konteylerlerin	basıncının	aniden	düşmesini	engelleyiniz.	
									Sızma	ve	kaçakları	önleyiniz.	
									Yakın	ortamlara	maddenin	birikmesine	engel	olunuz.	
									Aşırı	oksitleyici,	alkali	veya	kuvvetli	alkali	maddelerden	uzak	tutunuz.	
									Isı	kaynakları/kıvılcımlar/	serbest	alevler/	sıcak	yüzeylerden	uzak	tutunuz.	Sigara	İçmeyiniz.	
									Elektrostatik	yüklemelerin	oluşmamasına	dikkat	ediniz.	
									Sürtünme	veya	kıvılcım	oluşumuna	sebep	olacak	şekilde	konteynerlerin	çarpasını,	düşmesini		
								engelleyiniz.	
									Konteynerleri	yüksek	ısılara	veya	güneşin	direkt	ışınlarına	maruz	bırakmayınız	(	50°C	üzerinde)	
	

10.5	Uyumsuz	Maddeler	
									Aşırı	oksitleyici	maddeler	
										Aşırı	asit	ve	alkali	maddeler	
	

10.6	Tehlikeli	Dekompozisyon	maddeleri	
									Madde	normal	işlemler	sırasında	stabildir	ve	amacına	uygun	kullanıldığında	bozulmaz.	
								Yangın	veya	konteynerin	patlaması	durumunda,	karbon	oksit	gibi	tamamıyla	yanmamış	organik		
								bileşimler	oluşabilmektedir.	
	
11.	ZEHİRLENMELERLE	İLGİLİ	BİLGİLER	
11.1	Toksik	etkiler	üzerine	bilgiler		
									Kısa	zincir	alkanlar		(	C1-C4)	üzerine	yapılmış	toksik	ve	kinetik	araştırmalarla	ilgili	literatür,	oda	ısısında												
									buhar	halinde	bulunan	bu	maddelerin	emiliminin	çok	az	olduğunu	göstermektedir.	Maruzattan	ötürü					
									bir		emilim	söz	konusu	olduğu	taktirde	(	bu	çok	yüksek	konsantrasyonlarda	mümkündür),	bunun	bir		
								önemi	olmayacaktır:	şayet	madde	emilmiş	olsa	da,	normalde	hızlıca	atılacağı	için	metabolizmaya	etkisini							
									belirtisi	azdır.	
									Ayrıca	yapılan	araştırmalara	göre,	emilimin		molekül	ağılığı	arttıkça	artma	eğilimi	gösterdiği			
									düşünülmektedir.	
									Dallanmamış	moleküllerin,	dallanmış	olanlardan	daha	kolay	emildiği;	aromatik	moleküllerin	de	parafin		
									moleküllerinden	daha	kolay	emildiği	düşünülmektedir.	
									Toksik	etiler	ile	ilgili	başlıca	araştırmalar	fareler	üzerinde	yapılmıştır.	
	
								Akut	toksik	etki	
								Madde	normal	oda	ısı	ve	basıncında	renksiz	ve	kokusuzdur.	
								Dolayısıyla	ağız	ve	burun	yoluyla	solunmasından	kaynaklı	akut	zehirlenmeye	ilişkin	bilgiler	pek	önemli						
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								değildir.		
	
	
11.	ZEHİRLENMELERLE	İLGİLİ	BİLGİLER	(	davamı)	
11.1	Toksik	etkiler	üzerine	bilgiler	(devamı)	
									Ağız	yolu	ile	akut	zehirlenme	
									AB	1907/2006	(REACH)	Yönetmeliğinin	XI	sayılı	ekinin	2.	maddesi	gereği,	madde	normal	oda	ısısı	ve	basıncında	gaz				
										halinde	olduğundan,	bu	deney	yürütülmeyebilir.	Oda	ısısında	son	derece	uçucu	ve	yanıcı	olduğundan	hava	ile	temas						
										ettiğinde	patlayıcı	karışımlar	oluşturma	eğilimindedir.	Anlamlı	konsantrasyonlarda	yapılacak	herhangi	bir	test	yüksek		
										oranda	yangın	ve	patlama	riskine	sebep	olabilecektir.	
	
									Solunum	yoluyla	akut	zehirlenme	
									LC50	fare	(	solunum	yolu):	658	mg/L	4	saat	(	literatür	değeri)	
									İşaretleme		mecburiyeti	olmadan-	ilgili	madde:	bütan	
									Buharı	narkoz	etkisi	yaratabilir.	
									Solunan	havada	yüksek	konsantrasyonda	varlığı	bilinç	kaybı	ve	oksijen	yetmezliğinden	boğulmaya		sebep	olabilmektedir.	
										
									Deri	yoluyla	akut	zehirlenme	
									AB	1907/2006	(REACH)	Yönetmeliğinin	XI	sayılı	ekinin	2.	maddesi	gereği,	madde	normal	oda	ısısı	ve	basıncında	gaz			
								halinde	olduğundan,	bu	deney	yürütülmeyebilir.	Oda	ısısında	son	derece	uçucu	ve	yanıcı	olduğundan	hava	ile	temas		
								ettiğinde	patlayıcı	karışımlar	oluşturma	eğilimindedir.	Anlamlı	konsantrasyonlarda	yapılacak	herhangi	bir	test	yüksek		
								oranda	yangın		ve	patlama	riskine	sebep	olabilecektir.	
	
									Deri	tahribatı/tahrişi	
									AB	1907/2006	(REACH)	Yönetmeliğinin	XI	sayılı	ekinin	2.	maddesi	gereği,	madde	normal	oda	ısısı	ve	basıncında	gaz		
									Halinde	olduğundan,	bu	deney	yürütülmeyebilir.	Oda	ısısında	son	derece	uçucu	ve	yanıcı	olduğundan	hava	ile	temas		
									ettiğinde	patlayıcı	karışımlar	oluşturma	eğilimindedir.	Anlamlı	konsantrasyonlarda	yapılacak	herhangi	bir	test	yüksek		
									oranda	yangın	ve	patlama	riskine	sebep	olabilecektir.	İnsan	üzerinde	yapılan	doz-tepki	araştırmalarına	dayanan	literatür		
									verileri	propan	ve	bütan’ın	deri	ve	mukoza	üzerinde	tahriş	özellikleri	olmadığını	göstermiştir.	Sıvılaştırılmış	gaz	ile	temas		
									soğuk	yanığına	sebep	olabilmektedir.	
	
									Ciddi	göz	tahribatları/	ciddi	göz	tahrişleri	
									AB	1907/2006	(REACH)	Yönetmeliğinin	XI	sayılı	ekinin	2.	maddesi	gereği,	madde	normal	oda	ısısı	ve	basıncında	gaz		
									Halinde	olduğundan,	bu	deney	yürütülmeyebilir.	Oda	ısısında	son	derece	uçucu	ve	yanıcı	olduğundan	hava	ile	temas		
									ettiğinde	patlayıcı	karışımlar	oluşturma	eğilimindedir.	Anlamlı	konsantrasyonlarda	yapılacak	herhangi	bir	test	yüksek		
									oranda	yangın	ve	patlama	riskine	sebep	olabilecektir.	Sıvılaştırılmış	gaz	ile	temas		soğuk	yanığına		sebep	olabilmektedir.	
	
									Solunum	veya	deri	hassasiyeti	
									Solunum	hassasiyeti	
									Bu	etkiyi	belirten	etütler	mevcut	değildir	
	
										Deri	hassasiyeti	
									AB	1907/2006	(REACH)	Yönetmeliğinin	XI	sayılı	ekinin	2.	maddesi	gereği,	madde	normal	oda	ısısı	ve	basıncında	gaz		
									Halinde	olduğundan,	bu	deney	yürütülmeyebilir.	Oda	ısısında	son	derece	uçucu	ve	yanıcı	olduğundan	hava	ile	temas		
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									ettiğinde	patlayıcı	karışımlar	oluşturma	eğilimindedir.	Anlamlı	konsantrasyonlarda	yapılacak	herhangi	bir	test	yüksek		
									oranda	yangın	ve	patlama	riskine	sebep	olabilecektir.	Sıvılaştırılmış	gaz	ile	temas		soğuk	yanığına		sebep	olabilmektedir.	
	
								Germinal	hücrelerin	Mutasyon	geçirmesi	
								Hayvanlar	üzerinde	laboratuvarda	yürütülen	deneyler	sonucunda	herhangi	bir	genetik	mutasyon	durumu		
								belirlenmemiştir.	Ayrıca	maddenin	,	%	0,1	in	altında	konsantrasyonlarda	1,3	bütadien		ile	kirlenmiş	olabilme	ihtimali	söz		
								konusudur;	bundan	dolayı	tehlikeli	maddeler	normlarına	göre	mutasyon	geçirebilecek	madde	sınıfına	alınmamıştır.						
																	
			

	
	
	
	
11.	ZEHİRLENMELERLE	İLGİLİ	BİLGİLER	(	davamı)	
11.1	Toksik	etkiler	üzerine	bilgiler	(devamı)	
									Kanserojen	etkiler	
									Herhangi	 bir	 kanserojen	 etki	 belirlenmemiştir.	 Günümüz	 bilgileri	 dahilinde,	 sürekli	maruz	 bırakılarak	 yapılan	
genetik		
									mutasyon	 ve	 zehirlilik	 testlerinden	 elde	 edilen	 sonuçlara	 dayanarak	 kanserojen	 etkiler	 beklenmemektedir.	
Ayrıca	madde		
									%	 0,1	 den	 az	 konsantrasyonlarda	 	 1,3	 bütedien	 ile	 kirlenmiş	 olabilmekte	 olup	 buna	 bağlı	 olarak,	 tehlikeli	
maddeler		
										normuna	uygun	olarak	madde	kanserojen	olarak	sınıflandırılmamıştır.	
	
									Üremede	etkileri	
									Üremede	etkileri	
									Literatürde	doğurganlık	üzerinde	etkileri	olduğuna	dair	herhangi	bir	veri	mevcut	değildir;	dolayısıyla	 tehlikeli	
maddeler		
									normuna		uygun	olarak		madde	üreme	üzerinde	etkisiz	olarak	sınıflandırılmıştır.	
									Üreme/gelişme	toksititesi		ile	ilgili	görüntüleme.	
									Fare	(	erkek/dişi)	solunum	yolu	
									Maruzat	sayısı:	her	gün	
									NOAEL	(gözlemlenmeyen	Ters	Etki	Seviyesi)	ebeveyn:	21.394	mg/L	
									NOAEL	F1:	21.394	mg/L	
									Metod:	OECD	(	Ekonomik	İşbirliği	ve	Kalkınma	Örgütü)	TG	422	
									Hayvanlar	 üzerinde	 yapılan	 deneylerden	 (	 OCSE	 422,	 görüntüleme	 araştırması)	 fetüse	 zarar	 verdiğine	 dair	
belirtilere		
									rastlanmamıştır.	
	
									Gelişimde	etkileri/teratogenez	
									Literatürde	 gelişim/teratogenez	 üzerinde	 etkileri	 olduğuna	 dair	 herhangi	 bir	 veri	mevcut	 değildir;	maddenin	
başlıca		
									kirletenleri	bunun	üreme	için	tehlikeli	maddeler	normuna		uygun	olarak		sınıflandırılmamasını	sağlamaktadır.	
									Fare	(	erkek/dişi)	solunum	yolu	
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									Maruzat	sayısı:	her	gün	
									NOAEL	(gözlemlenmeyen	Ters	Etki	Seviyesi)	ebeveyn:	21.394	mg/L	
									NOAEL	F1:	21.394	mg/L	
									Metot:	OECD	(	Ekonomik	İşbirliği	ve	Kalkınma	Örgütü)	TG	422	
									Hayvanlar	üzerinde	yapılan	deneylerden	 (	OCSE	422,	görüntüleme	araştırması)	gelişime	 	 zarar	verdiğine	dair	
belirtilere		
									rastlanmamıştır.	
	
									Hedef	Organlara	spesifik	zehirliliği	(STOT)-	sürekli	maruzat	
									Bilgi	mevcut	değildir	
	
									Hedef	Organlara	spesifik	zehirliliği	(STOT)-	sürekli	maruzat	
									Oral	
									AB	 1907/2006	 (REACH)	 Yönetmeliğinin	 XI	 sayılı	 ekinin	 2.	maddesi	 gereği,	madde	oda	 ısısı	 ve	 basıncında	 gaz	
halinde		
									olduğu	için	bu	deney	yapılmayabilir.	Oda	ısısında	son	derece	uçucu	ve	yanıcı	olduğundan	hava	ile	temas		
									ettiğinde	patlayıcı	karışımlar	oluşturma	eğilimindedir.	Anlamlı	konsantrasyonlarda	yapılacak	herhangi	bir	 test	
yüksek		
									oranda	yangın	ve	patlama	riskine	sebep	olabilecektir.	
	
									Deri	
									AB	 1907/2006	 (REACH)	 Yönetmeliğinin	 XI	 sayılı	 ekinin	 2.	maddesi	 gereği,	madde	oda	 ısısı	 ve	 basıncında	 gaz	
halinde		
								olduğu	için	bu	deney	yapılmayabilir.	Oda	ısısında	son	derece	uçucu	ve	yanıcı	olduğundan	hava	ile	temas		
									ettiğinde	patlayıcı	karışımlar	oluşturma	eğilimindedir.	Anlamlı	konsantrasyonlarda	yapılacak	herhangi	bir	 test	
yüksek		
									oranda	yangın	ve	patlama	riskine	sebep	olabilecektir.	
	
								Solunum	yolları	
									6	 haftalık	 bir	 süre	 için	 erkek	 ve	 dişi	 fareler	 üzerine	 yapılan	 deney	 sonucu	 nörolojik,	 hematolojik	 veya	 klinik	
bulgulara		
									rastlanmamıştır.										
									BU	araştırmalarda	karşı	etki	oluşan	en	düşük	konsantrasyon	(LOAEC)	21.394	mg/L	dir	(	OECD	TG	422	metodu).	
	
	
11.	ZEHİRLENMELERLE	İLGİLİ	BİLGİLER	(	devamı)	
11.1	Toksik	etkiler	üzerine	bilgiler	(devamı)	
										Solunduğu	taktirde	tehlikeleri	
										Uygulanamaz.	Madde	oda	ısısı	ve	basıncında	renksiz	ve	kokusuz	gaz	halindedir.	
	
									Diğer		bilgiler	
									Normal	 kullanım	 şartlarında	 maddenin,	 yukarıda	 belirtilenler	 doğrultusunda,	 güvenli	 kullanılması	
gerekmektedir.	Her		
									halükarda,	buharların	yüksek	oranda		bilinçli	bir	şekilde	aşırı	kullanılması	bilinç	kaybı	veya	ölüme	sebep	olabiilr.	
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12.	EKOLOJİK	BİLGİLER	
12.1	Toksitite	
									Halihazırda	suların	toksititesi	ile	ilgili	mevcut	veriler		doğrultusunda	ekolojik	anlamda	toksitite	durumları	tespit	
edilmemiş		
									ve	tatlı	su,	deniz	suları,	tortu	ve	toprakta	PNEC(S)	bulunmamıştır.	
									Oda	ısısı	ve	basıncında,	madde	gaz	halinde,	renksiz	ve	kokusuz,	son	derece	uçucu	ve	pratikte	suda	çözünmeyen	
şekilde		
									Bulunmaktadır.:	 REACH	 yönetmeliği	 VII	 ve	 VIII	 eklerinin	 2.	 sütünü	 gereği	 akut	 toksitite	 testleri	 	 (	 su	 akut	
toksititesi,	su		
										kronik	 toksititesi,	 toprak	 toksititesi)	 su	 toksitite	 oranının	 olamayacağı	 şartlar	 mevcut	 ise	 yapılmamaları	
mümkündür.	
									Atık	suların	temizlenmesine	ilişkin	herhangi	bir	özel	işlem	önerilmemektedir	keza	madde	oda	ısısı	ve	basıncında	
gaz				
									halinde	olup	son	derece	uçucu	ve	pratikte	suda	çözünmemektedir.	
	
									Balıklar	için	toksitite	
									Balıklar	üzerine	bütan	ana	araştırma-	Kısa	vadeli	QSAR	EPA	2008	LC50	96/h	24.11	mg/L	
	
									Dafniya	için	toksitite	
									Dafniya	üzerine	bütan	ana	araştırma-	Kısa	vadeli	USEPA	OPP	2008	LC50	48/saat	14.22	mg/L	
	
									Yosunlar	için	toksitite	
									Maddenin	 yukarıda	 belirtilen	 fiziki	 ve	 kimyasal	 özellikleri	 doğrultusunda	 ve	 uçucu	 olmasından	 kaynaklı	
literatürde		
									herhangi	bir	toksititeye	rastlanmamıştır.	
	
								Bakteriler	için	toksitite	
								Maddenin	yukarıda	belirtilen	fiziki	ve	kimyasal	özellikleri	doğrultusunda	ve	uçucu	olmasından	kaynaklı	literatürde		
								herhangi	bir	toksititeye	rastlanmamıştır.	
								Ames	deneyi	Salmonella	typhimorium	
								Genetik	mutasyona	sebep	olduğuna	dair	hiçbir	işaret	yoktur	
								Metabolik	aktivasyon:	a	veya	yok	
								Metot:	Genetik	Mutasyon	özelliği	(		Salmonella	typhimorium-	reversiyon	deneyi)	
	
								İnsan	lenfositlerinin	laboratuvar	ortamında	kromozom	yapısının	aberasyonu		
								Kromozom	yapısını	değiştirmemekte	
								Metabolik	aktivasyon:	a	veya	yok	
								Metot:	OECD	TG	473	
	
								Toprakta	yaşayan	organizmalar	için	toksitite	
								Maddenin	yukarıda	belirtilen	fiziki	ve	kimyasal	özellikleri	doğrultusunda	ve	uçucu	olmasından	kaynaklı	literatürde		
								herhangi	bir	toksititeye	rastlanmamıştır.	
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								Kara	Bitkileri	için	toksitite	
								Maddenin	yukarıda	belirtilen	fiziki	ve	kimyasal	özellikleri	doğrultusunda	ve	uçucu	olmasından	kaynaklı	literatürde		
								herhangi	bir	toksititeye	rastlanmamıştır.	
									
	

	
	
12.	EKOLOJİK	BİLGİLER	(	devamı)	
12.2	Kalıcılık	ve	parçalanabilirlik	
								Foto	Ayrışma		
								Madde	bir	takım	fotokimyasal	reaksiyonlarla	havada	hızlıca	ayrışır.	
								Madenin	atmosferdeki	yaşam	süresi	çok	az	olup	ozonu	yok	etme	potansiyeli	yok	gibidir.	
								Sera	etkisi	değeri	(	GWP	Küresel	Isınma	Potansiyeli)	3’tür.	
								Sadece	belli	şartlarda,	atmosferde	bulunan	diğer	zehirli	maddelerle	kompleks	etkileşim	ile	ve	belli	iklimsel	ve		
								meteorolojik	durumlarda,	zemine	yakın	alanlarda	foto	kimyasal	ayrışma	troposferik	ozon	oluşumuna	katkıda		
								bulunabilmektedir.	
	
							Biyolojik	çözünebilirlik		
							Literatür	 verileri	 maddenin	 (	 oda	 ısısı	 ve	 basıncında	 gaz	 halinde)	 biyolojik	 olarak	 çözünebilir	 olduğunu	
göstermektedir			
							(QSAR	Metodu)	
	
12.3	Biyolojik	birikim	potansiyeli	
							Fiziki	ve	Kimyasal	özelliklerinden	ötürü	(düşük	kuvvet	2.89	)	madde,	ayrışma,	azalma	ve	parçalanma	sonucunda		
biyolojik		
							Birikim		özelliklerine	sahip	değildir.	
	
12.4	Toprakta	hareketlilik		
								Oda	ısısı	ve	basıncında	madde	gaz		halinde,	renksiz	ve	kokusuz	olup	son	derece	uçucu	ve	toprağı	kirletmeden	
hızlıca		
								havada		dağılma	özelliğine	sahiptir.	Dolayısıyla	toprakta	emilim	birleşim	fenomenleri	öngörülmemektedir.	
	
12.5.	PBT	(	kalıcı,	biyobirikimli	ve	toksik)	ve	vPvB	(	çok	kalıcı	ve	çok	biyobirikimli	)	değerlendirmelerinin	sonuçları.	
							REACH	Yönetmeliğinin	XIII	ekinde	bulunan	kriterlere	uygun	olarak,	madde	çevre	açısından		çok	kalıcı,	biyobirikimli	
ve		
							toksik	olarak	tanımlanmamıştır.	
	
12.6	Diğer	ters	etkiler	
								Madde	%100	oranında	Uçucu	Organik	Bileşikler	(	VOC)	içinde	mevcuttur.	
								Ürünü	doğru	çalışma	usullerine	uygun	kullanmanız	ve	çevreye	atmamanız	önerilmektedir.	
								Yüksek	ozon	oranı	insan	üzerinde	olumsuz	etkilemekte	ve	ekin	mevsiminde	hasat,	doğa	ve	ormanlar	açısından		
olumsuz		
								sonuçlar	yaratmaktadır.									
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13.	ATIK	BERTARAFI	ÜZERİNE	DEĞERLENDİRMELER	
13.1	Atıkları	işleme	metodu	
						Yürürlükte	olan	kanunlara	uyunuz.	
						Madde,	alevin	geri	tepmesini	önleyici	sistemlere	sahip		uygun	araçlar	(	meşale)	ile	bertaraf	edilmelidir.		
						Tehlikeli	olabilecek	şekilde	hava	ile	temasta	patlamaya	sebep	olabilecek	karışımların	oluşmasını	engelleyin.	
						Kullanıcı	 (	 atığı	 üreten)	 	 bu	 ürün	 için	 spesifik	 bir	 atık	 kod	 numarası	 verememekle	 birlikte	 bu	 ürünün	 efektif	
kullanımına	ve		
						olası	değişim	ve	kontaminasyonlara	en	uygun	kod	numarasını	seçmekle	yükümlüdür.	(	Ref	2001/118/CEve	Çevre	
Bakanlığı		
						9/04/2002	Direktifi).	
						Atıkların	kod	numarası	Avrupa	atık	endeksine	göre	(	200/532/CE	sayılı	AB	atık	endeksi	kararı	),	atık	yönetimi		
						şirketleri/Üretici/	yetkili	merciler	ile	uyumlu	olarak	tespit	edilmelidir.	
						Konteylerler	tamamen	yeniden	doldurulabilir	olduklarından	atık	sorunu	söz	konusu	değildir.	Acilen	boşaltım	söz	
konusu		
						olacaksa	konteyner	içeriğini	uygun	önlemleri	alarak,	kalifiye	bir	teknisyen	gözetiminde	ve	yerel	kanunlara	uygun	
olarak			
						yakınız.	Tekrar	kullanılmayacak	konteynerlerin	su	veya	etkisiz	gaz	ile	temizlenmelidir.		
	

	
	
	
	
	
	
13.	ATIK	BERTARAFI		ÜZERİNE	DEĞERLENDİRMELER	(devamı)	
13.1	Atıkları	işleme	metodu	(devamı)	
							Boş	ve/veya	dolu		konteyner	bertaraf	edilecekse:	
							Demir	ambalajların	kod	numarası:	CER	15.01.04	
							Dolu	ambalajların	kod	numarası:	CER	15.01.10	
							Atıkları	bertaraf	veya	ambalaj	geri	dönüşüm		için	yetkili	kurumlara	teslim	ediniz.	
						Temizlenmemiş	konteynerler	üzerinde	herhangi	bir	fiziksel	müdahalede	(	delme,	kesme,	yakma…)	bulunmayınız.	
						Ayrıntılı	bilgi	için	üretici	ile	irtibata	geçiniz.	
14.	NAKLİYE	İLE	İLGİLİ	BİLGİLER	
14.1	BM	numarası	
						1011	
						Etiket	ADR/RID,	IMDG,	IATA	

						 	
						2.1:	yanıcı	gaz	
	
14.2	BM	Sevkiyat	numarası	
				Bütan,	2.1,	(B/D)	
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14.3	Nakliyeye	ilişkin	tehlike	sınıfları	
				Kara/	demir	yolu	taşımacılığı	(ADR/RID)	
				Sınıf	2	
				Sınıflandırma	kod	numarası	2F																																																											Tehlike	etiketi	2.1	
				Tehlike	tespit	numarası	
				23	
				Tünelde	kısıtlama	kodu	(ADR)	
				B/D:	konteyner	taşımacılığında		B	ce	C	kategorilerde	tünelden	geçiş	yasaktır.	
				D	ve	E	kategoride		tünellerde		transit	yasaktır.	
	
Malların	tanımı	(	teknik	adı)	
Bütan	
	
Deniz	Taşımacılığı	(IMDG)	
Sınıf	2.1	
EMS	F-D,	S-U																																																		Deniz	suyu	kirliliği	Hayır	
	
Malların	tanımı	(	teknik	adı)	
Bütan	
	
Hava	Taşımacılığı	(ICAO/IATA)	
Sınıf	2.1	
Sivil	uçuşlarda	nakliyesi	yasaktır	
Sadece	kargo	uçakları:	izin.	ERG-Kod	numarası	10L	
	
Malların	tanımı	(	teknik	adı)	
Bütan	
	
14.4	Ambalaj	grubu	
Karayolu/Demiryolu	taşımacılığı	(ADR/RID)	
Ambalajlama	talimatları-	Genel:	P200	
Deniz	yolu	taşımacılığı	(IMDG)	Ambalajlama	grubu	IMO	
Ambalajlama	talimatları:P200	

	
	
14.	NAKLİYE	İLE	İLGİLİ	BİLGİLER	(devamı)	

14.4	Ambalaj	Grubu	(	devamı)	
									Hava	Taşımacılığı	(	ICEO/IATA)	
									Ambalajlama	talimatı:	200	
14.5	Çevre	için	tehlikeleri	
									Madde	ADR,RID,	IMDG,	ICEO/IATA	uygulamaları	doğrultusunda	tehlikeli	olarak	sınıflandırılmamıştır.	
								Acil	Durum	Çizelgesi	(EmS)-	Yangın	:	F_D	
								Acil	Durum	Çizelgesi		(EmS)-	Sıçrama:	S-U-	Talimatlar	
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								Deniz	suyu	kirletici:Hayır		
		
							Ambalajlama	talimatları:	200	
	
14.6	Kullanıcıların	takip	etmesi	gereken	özel	önlemler	
							Kolilerin	araçlar	 içerisine	depolanmaması	gerekir.	Silindirlerin	direkt	konumda	tutulması	ve	sadece	güvenli	bir	
pozisyonda		
							taşınacak	şekilde,	iyice	havalandırılmış	araçlarda,	hatta	mümkünse	açık	arabalarda	bulundurulması	gerekir.	
						Yük	 taşıma	 kısmının	 sürücü	 kısmı	 tarafından	 ayrı	 olmadığı	 araçlarda	 taşımayınız.	 Sürücünün	 taşıdığı	 yükün	
potansiyel	riski		
						ile	ilgili	bilgisinin	olduğundan	ve	kaza,	acil	durumlarda	ne	yapması	gerektiğini	bildiğinden	emin	olunuz.	
						Taşıma	öncesinde:	

- Yükün	iyice	sabitlendiğinden	emin	olunuz.	
- Silindir	valflerinin	kapalı	olduğundan	ve	kaçak	olmadığından	emin	olunuz.	
- Var	ise,	valfin	kör	tıpasının	doğru	monte	edilmiş	olduğundan	emin	olunuz.	
- Var	ise,	şapkanın	doğru	monte	olduğundan	emin	olunuz.	
- Yeterince	havalandırma	olduğundan	emin		emin	olunuz.	
- Yürürlükte	olan	talimatlara	uyulduğundan	emin	olunuz.	

14.7	MARPOL	73/78	II	sayılı	ekine		ve	IBC	koduna	göre	rastgele	Nakliyat	
							Rastgele	nakliye	yapılacaksa	ve	uygulanabilirlerse	MARPOL	73/78	II	sayılı	ekine		ve	IBC	koduna	tabi	olunuz.	
15.	KANUNLARLA	İLGİLİ	BİLGİLER	
15.1	Madde	ve	karışım	ile	ilgili	sağlık,	güvenlik	ve	çevreye	ilişkin	Normlar	ve	Kanunlar		
						REACH	(CE	1907/2006	sayılı	AB	yönetmeliği	ve	müteakip	düzenlemeler)	kapsamında	onaylar:		
						Madde	onay		bekleyen		SVHC	(	Son	Derece	Tehlikeli	Maddeler	)	listesinde	yer	almamaktadır.	
						REACH	(CE	1907/2006	sayılı	AB	yönetmeliği	ve	müteakip	düzenlemeler)	kapsamında	kullanım	kısıtlamaları:	VIII	
sayılı		
						başlığa	(	Ek	XVII)	göre	madde	kısıtlamalara	tabi	değildir.	
	
					Diğer	AB	normları	ve	ulusal	kanunlara	kabul	edilmeleri	
					Seveso	 kategorisi	 (96/82/CE	 ve	 105/2003/CE	 AB	 Direktifleri	 ve	 334/99	 sayılı	 Kanun	 Hükmünde	 Kararname	 ve	
müteakip		
					Düzenlemeleri):	ek	I	kısım	1.	
					81/08	 sayılı	 Kanun	 Hükmünde	 Kararnamenin	 IX	 Başlığı	 ve	 müteakip	 düzenlemeleri	 gereği	 ve	 müteakip	
düzenlemeleri		
					doğrultusunda	tehlikeli	kimyevi	madde.	
					Atıkların	bertarafı	için	152/06	sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararname	ve	müteakip	düzenlemelerine	bakınız.	
	
					Diğer	uygulanabilir	normlar:	
					9/4/2008	sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararname	ve	müteakip	düzenlemeleri:	iş	yerlerinde	sağlık	ve	güvenlik	ile	ilgili	
123	sayı	ve		
					3	Ağustos	2007	tarihli	kanunun	1.	Maddesinin	uygulaması		
					336/94	sayı	ve	13/4/1994	tarihli	Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi:	Sanayide	iş	hastalıklarına	dair	yeni	tablo	
					Sağlık	 Bakanlığı	 5/9/1994	 Kararnamesi:	 sağlık	 kanunlarına	 ilişkin	 tek	 metnin	 216.	 Maddesine	 göre	 sağlıksız	
sanayilerin		
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					Listesi	(	Not:	üretici	ve	toptancılarda	yapılan	LPG	üretimi	ve	depolanması	birinci	sınıf	sağlıksız	sanayiler	grubuna	
dahildir).	
					İçişleri	Bakanlığı	74	sayı	ve	29/9/1956	tarihli	yönergesi:	tüplerde	LPG	satışları	ve	depoları.	

	
	
	
15.	KANUNLARLA	İLGİLİ	BİLGİLER	(devamı)	
15.1	Madde	ve	karışım	ile	ilgili	sağlık,	güvenlik	ve	çevreye	ilişkin	Normlar	ve	Kanunlar	(devamı)	
						Diğer	uygulanabilir	normlar:	(devamı)	
						İçişleri	Bakanlığı	31/3/74	sayılı	Kararı:	toplam	kapasitesi	5m³	üzerinde	olmayan	LPG	depolarının	projelendirmesi,	
inşaatı,		
						kurulumu	ve	işletilmesine	ilişkin	güvenlik	kuralları.	

4/12/1992	tarih	ve	475	sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararname:	89/686/CCE	sayılı	kişisel	koruma	malzemelerine	ilişkin	
direktifin	uygulanması.	
İçişleri	Bakanlığı	13/10/1994	sayılı	kararı:	toplam	kapasitesi	5m³	üzerinde	ve	sabit	konteynerlerde	veya	5000kg.	
üzerinde	 seyyar	 konteynerlerde	 	 LPG	 depolarının	 projelendirmesi,	 inşaatı,	 	 kurulumu	 ve	 işletilmesine	 ilişkin	
güvenlik	kuralları.	
Çevre	Bakanlığı	15/5/96	tarihli	Kararı:	tankerler	veya	demir	depolarda	faaliyetlerin	yürütülmesine	ilişkin	teknik	
güvenlik	normları	ve	prosedürleri.	

	
								Başlıca	bibliyografik	kaynaklar:	
									ADR	2011	Kara	yolu	ile	tehlikeli	maddelerin	taşınmasına	ilişkin	Avrupa	Anlaşması	
									AGCIH	2009	American	Conference	of	Governamental	Industrial	Hygenists	
									ESIS	European	Chemical	Substances	Information	System-	IUCLID	Dataset	
									IATA/ICAO	2008	International	Air	Transport	Association-	International	Civil	Aviation		Organization.	
									IMDG	2008	International	Maritime		Dangerous	Goods	Code	
									NIOSH	National	Institute	for	Occupational	and	Safety_	Registry	of	Toxic	Effects	of	Chemical	Substances	
									QSAR:	Quantitative	Structure	Activity	Relationship	
									IUCLID	International	Uniform		Chemical	Information	Database	
	
15.2	Kimyasal	güvenliğin	değerlendirilmesi	
								Kimyasal	Güvenlikle	ilgili	bir	değerlendirme	yapılmıştır.	
								11.	ve	12.	Bölümlerde	olan	bilgilerin	tamamı	IUCLID	verilerinden	elde	edilmiştir.					
16.	DİĞER	BİLGİLER	
							Tehlike	uyarılarının	metinleri	
							R12:	Son	derece	yanıcı	
							H220:	Yüksek	oranda	yanıcı	gaz	
							H280:	Basınç	altında	gaz	içerir;	ısıtılınca	patlayabilir	
	
						Doğru	 kullanılmamaktan	 kaynaklanan	 tehlikeler	 başlıca	 yangın	 veya	patlama	 veya	 yakın	 çevrelerde	 yanmayan	
sızıntılardan				
						Boğulmadır.	
						Tüm	 LPG	 	 operatör	 ve	 kullanıcılarının	 güvenli	 hareket	 ve	 taşımaya	 ilişkin	 uyulması	 gereken	 kurallar	 hakkında	
bilgilendirilmiş		
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							olmaları	şarttır	
							Çalışanlar,	spesifik	görevleri	doğrultusunda,	ilgili	kanun	normlarına	uygun	olarak,		eğitilmelidir.	
							Kimyasal	 maddelerle	 çalışan	 kişilerin	 eğitim	 ve	 formasyonu	 AB’	 nin	 98/24/CE	 normuna	 uygun	 olarak	
gerçekleştirilmelidir.	
	
						31/3/1984	 sayılı	 İçişleri	 Bakanlığı	 Bakanlık	 Kararnamesi:	 5m³	 kapasiteye	 kadar	 depoların	 ikmalinde	 görevli	
şoförlerin	eğitim		
								ve	formasyonu.	
							81sayılı	 ve	9/4/1994	 sayılı	 Kanun	Hükmünde	Kararname	ve	müteakip	düzenlemeleri:	 işçilerin	kaza	önleme	ve	
eğitim		
							Formasyonu.	
							13/10/1994	İçişleri	Bakanlığı	Kararnamesi:	LPG	hareket	ettirilen	depolarda	çalışan	yetkililerin	eğitimi.	
							ADR	2011:	şoförlerin,	danışmanların	ve	operatörlerin	mesleki	formasyon	mecburiyeti	
						UNI	10682	normu:	dağıtım,	projelendirme,	inşaat,	kurulum,	bakım	ve	işletme	ağları	için	küçük	LPG	santralleri.	
						10	 sayılı	 ve	 2/1/1997	 tarihli	 Kanun	Hükmünde	 Kararname:	 kişisel	 koruma	malzemelerine	 ilişkin	 93/68/CEE	 ve	
96/58/CE		
							direktiflerin	uygulanması.	

	
16.	DİĞER	BİLGİLER		(	devamı)	
								Tehlike	uyarılarının	metinleri	(devamı)	
								93	sayı	ve	25/2/2000	tarihli	Kanun	Hükmünde	Kararname	(PED):	basınçlı	cihazlara	ilişkin	97/23/CE	direktifinin		
								uygulanması	
								
								23	sayı	ve	2/2/2002		tarihli	Kanun	Hükmünde	Kararname	(TPED):	taşınabilir	basınçlı	cihazlara	yönelik	1999/36/CE	
ile		
								2001/2/CE	direktifleri	ve	2001/107/C:E	kararının	uygulanması	
								
							25	sayı	ve	2/2/2002	tarihli	Kanun	Hükmünde	Kararname:	işçilerin	sağlık	ve	güvenliği	korumasına	ilişkin	98/24/CE	
direktifi	
							Uygulaması.	
								CE	1907/2006	REACH	Yönetmeliği	ve	müteakip	düzeltmeleri	
								CE	1272/2008	Yönetmeliği	ve	müteakip	düzeltmeleri	(CPL/GHS)	
							
								İçişleri	 Bakanlığı	 31/3/1984	 tarihli	 Kararnamesi:	 5m³	 kapasiteye	 kadar	 tankların	 ikmalinde	 görevli	 şoförlerin	
eğitimi	ve		
								formasyonu.	
								13/10/1994	tarihli	İçişleri	Bakanlığı	Kararnamesi:	LPG	hareketi	olan	depolarda	görevli	yetkililerin	eğitimi.	
								15/5/1996	tarihli	Çevre	Bakanlığı	Kararnamesi:	LPG’	nin	depolara	doldurulmasına	ilişkin	güvenlik	prosedürleri	
								10/3/1998	tarihli	İçişleri	Bakanlığı	Kararnamesi:	Önlem	sertifikası	altında	olan	tüm	faaliyetler	için	oluşacak	acil	
durumların																																																																																																									
								yönetimine	ve	yangın	müdahaleye	yönelik	görevli	ekiplerin	eğitimi	ve			
								formasyonu	mecburiyeti.	
							16/3/1998	 tarihli	 Çevre	 Bakanlığı	 Kararnamesi:	 işçilerin	 terinde	 bilgilendirilmeleri	 ve	 formasyonuna	 dair	
uygulama.	
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							Kısaltmalar	lejantı	
							CSR=	Kimyasal	Güvenlik	Raporu	
							DNEL=	Türetilmiş	Etki	Gözlemlenmeyen	Seviye	
							DMEL=	Türetilmiş	en	Küçük	Etki	Seviyesi	
							EC50=	Efektif	Medyan	Konsantrasyon		
							LC50=	Ölümcül	Konsantrasyon	%50	
							LD50=	Ortalama	Ölümcül	Doz	
							PNEC=	Öngörülen	Etkisiz	Konsantrasyon	
							PBT=	Kalıcı,	Biyo-birikimli	ve	Toksik	
							SNC=	Santral	Sinir	Sistemi	
							STOT=	Hedef	Organlar	için	Spesifik	Toksitite	
						(STOT)	RE=	Tekrarlanan	Maruzat	
						(STOT)	SE=	Tek	Maruzat	
						TLV®	TWA=	Eşik	Sınır	Değeri-	zaman	içerisinde	ağırlıklı	ortalama	
						TLV®	STEL=	Eşik	Sınır	Değeri-	kısa	süreli	maruzat	limiti	
							vPvB=	Çok	Kalıcı	ve	çok	Biyo-birikimli	
	
						Not	H	(	tablo	3.1):	Bu	madde	için	belirtilen	sınıflandırma	ve	etiketleme,	tehlike	belirtilerinin	veya	belirtisinin		işaret	
ettiği		
						tehlikeli	 özellikler	 veya	 özelliğin	 tehlike	 sınıf	 ve	 sınıfları	 ve	 belirtilen	 kategori	 veya	 kategoriler	 	 ile	 ilgili	
kombinasyonu	ile		
						ilgilidir.	Bu	maddenin	üreticisi,	ithalatçıları	veya	kullanıcılarına	ilişkin	madde	4’ün	öngördüğü	talimatlar	tüm	diğer	
tehlikeli		
						sınıflara	ve	kategorilere	uygulanmaktadır.	Maruzat	şekli	ve	etkilerinin	doğası	gereği	tehlike	sınıfından	bir	farklılık	
söz		
						konusuysa,	 üretici,	 ithalatçı	 veya	 kullanıcı	 sonuçta	 henüz	 değerlendirmeye	 alınmamış	maruzat	 şekillerini	 veya	
etkilerini	göz		
						önünde	 bulundurmalıdır.	 Son	 etiketin	 madde	 17	 ile	 	 ek	 I’in	 1.2	 bölümünün	 öngördüklerine	 uyumlu	 olması	
gerekmektedir.	
	
						Not	K:	Maddenin	ağırlık/ağırlık	%	0,1	den	az	yüzde	oranında	1,3	bütadien	içerdiği	kanıtlanabilirse	kanserojen	ve	
genetik		
							mutasyona	sebep	olarak	sınıflandırmak	gerekli	olmayacaktır.	 (EINECS	no.	203-450-8).	Madde	kanserojen	veya	
genetik		
							mutasyon	sebebi	olarak	sınıflandırılmayacaksa,	en	azından	temkinli	davranma	önerilerinin	(P102)P210-P403	veya	
S	(2-)9-	
						16	 cümlesinin	 görünmesi	 gerekir.	 Bu	 not	 sadece	 3.	 	 bölümde	 belirtilen	 petrol	 ürünlerinden	 elde	 edilen	 bazı	
maddelere		
						uygulanabilmektedir.		
	
						Not	U:	(	tablo	3.1)	Pazara	sürüldükleri	sırada	gazların	“	Basınç	altında	gazlar”	olarak	sıkıştırılmış	gaz,	sıvılaştırılmış	
gaz,	 sıvılaştırılmış	 dondurulmuş	 gaz	 veya	 dağılmış	 gaz	 olarak	 	 sınıflandırılması	 gerekmektedir.	 Grup	 	 gazın	
ambalajlandığında	bulunduğu	fiziki	durumuna	bağlı	olup	duruma	göre	tanımlanmalıdır.	
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16.	DİĞER	BİLGİLER		(	devamı)	
								Tehlike	uyarılarının	metinleri	(devamı)	
								Revizyon	tarihi:	04.06.2015	
								Revizyon,	CE	1907/2006	(REACH)	ve	müteakip	ek	değişiklikler	ve	CE	1272/2008	(CLP)	AB	Yönetmeliği	uygulaması	
olan		
								UE	453/2010	Yönetmeliğinin	Ek-1	doğrultusunda,	gerekli	olmuştur.	
								Madde	CLP	yönetmeliği	doğrultusunda	sınıflandırılmıştır.	
								Paragraf	3	değiştirilmiştir.	
	
							İş	bu	belgenin	içerdiği	bilgiler,	halihazırdaki	mevcut	durum	ve	kanunlar	çerçevesinde		elimizde	olan	bilgilere		
						dayanmaktadır.	
							İş	 yeri	 sağlığına	 ve	 güvenliğine	 ilişkin	 bu	 belgede	 bulunan	 tüm	 bilgilerin,	 belge	 düzenlenme	 tarihi	 itibariyle,	
doğruluğu		
							açısından	tüm	önlemler	alınmıştır.	
							İş	bu	belgede	yer	alan	bilgileri	doğrulamak	ve	tamamlamak	adına,	açıkça	veya	imalı	olarak,	hiçbir	garanti	veya	
beyanat									
							verilmemektedir.	
							Verilen	veri	ve		bilgiler	sadece	ürün	amacı	doğrultusunda	kullanıldığında	geçerlidir.	
							Üreticiye	danışmadan	ürünü	beyan	edilmiş	amacı	dışında	kullanmayınız.	
							Kullanıcının	 yükümlülüğü,	 iş	 yeri	 sağlığı,	 güvenliği,	 	 hijyeni	 ve	 çevreye	 uyumlu	 olacak	 şekilde	 tüm	 kanuni	
gereklilikleri		
							yerine	getirmek	kaydıyla	ve	uyarılara	sadık	kalarak			ürünü	kullanmaktır.	
							Belirtilenden	farklı	kullanımlar,	ürününü	yanlış	kullanımı,	uyarılara	hiçbir	şekilde	uymama	veya	maddenin	içsel		
							tehlikelerinden	kaynaklanacak	hasar	ve	yaralanmalar	sorumluluğumuz	değildir.		
							Sonuçta	maddeyi	kullanan	herkes	maddeyi	elleyen	veya	kullanan	kişilerin	sorumluları	 tarafından	doyurucu	bir	
şekilde	ve		
							işbu	belgedeki	bilgiler	verilerek	bilgilendirilmeleri	için	tüm	önlemleri	almaları	gerekmektedir.	
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EK	
Bütan	maddesi	için	tespit	edilmiş	kullanımların	listesi	
	
Gaz	kullanım	listesi	 IUCLID	5	 ECHA	kullanımına	ilişkin		

Kısa	tanım	 Başlıca	kullanım	
kategorileri	

Sanayi	veya	
kişisel	kullanım	

detayları	

Proc	 PC	 SU	 NACE	 ERC	

Basınçlı	
konteynerlerde	 gaz	
karışımları	
formülasyonu	

Sanayi	 Kapalı	sistem	 1.3	 uygulanmaz	 10	 	 ERC2	

Gazın	 tek	 başına	
veya	 test	 cihazları	
ayarı	 için	
karışımlarla	
kullanımı	

Sanayi	 Kapalı	sistem	 1.3	 21	 0-2a,2b	 M74.9	 ERC8D	

Gaz	veya	sıvı	nakli	 Sanayi	 Kapalı	sistem	 9	 Uygulanmaz	 10	 	 ERC2	
Yakıt	 olarak	 gaz	
kullanımı	

Tüketici	 Yayılmayan	
kullanım	

16	 13	 3,21,22	 	 Açık	

Kimyevi	 işlemlerde	
gazın	 destekleme	
olarak	kullanımı	

Profesyonel	 Kapalı	sistem	 1	 19	 3,8	 	 ERC6A,ERC1	

Dondurucu	
ekipmanları	
doldurmak	 için	 gaz	
kullanımı,	
dondurucu	gaz	

Sanayi	 Kapalı	sistem	 8	 16	 3,22	 	 ERC7	

Aerosol	 sprey	
kullanımı	

Sanayi	 Oldukça		yayılan	
kullanım	

2,5,7,9b,11	 0,3,8,9a,9b,24,	
34,35,29,39	

3,10,21,22	 	 ERC2-8A	

Kişisel	 bakım	
ürünlerinde	 gazın	
başka	 maddelerle	
karışım	 halinde	
köpük	 olarak	
kullanımı	

Sanayi	 Kapalı	sistem	 12	 39	 21	 	 Açık	

Plastik	 köpük	
üretiminde	
genleştirici	 ajan	
olarak	kullanımı	

Sanayi	 Kapalı	sistem	 12	 32	 12	 22.2	 ERC3	

Ara	 ürün	 olarak	
kullanımı	 (	 nakliyat,	
yerel	izolasyon)	

Sanayi	 Kapalı	sistem	 1	 19	 3	 	 ERC6A	

	
Lejant	
IUCLID																							International	Uniform	Chemical	Information	Database	
PC																														Kimyevi	madde	kategorisi	
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SU																														Kullanım	sektörü	
NACE																									Ekonomik	faaliyetler	kodlaması	
ERC																												Çevreye	dağılma	kategorileri	tanımı	
ECHA																									Avrupa	Kimyasallar	Ajansı	
n.a.																												uygulanamaz	
	
PROC	1					Kapalı	sistemde	kullanım,	maruzat	olası	değil	
PROC2					Kapalı	ve	devamlı	sistemde	kullanım,	rastlantısal	kontrollü	maruzat	
PROC	3				Kapalı	lot	sisteminde	kullanım	(	sentez	veya	formülasyon)	
PROC	5	 	 	 	Preparat	veya	madde	formülasyonları	 için	 işlemlerde	karıştırma	veya	harmanlama	(	değişik	aşamalarda	
ve/veya		
																	Anlamlı	aşamalarda	temas)	
PROC	7				Sanayi	sprey	uygulaması	
PROC	 8	 	 	 	 Hususi	 tesislerde	 bir	 madde	 veya	 preparatın	 büyük	 konteynerlerden	 hususi	 ambalajlara	 nakli	 (	
doldurma/boşaltma)	
PROC	9				Bir	madde	veya	preparatın	küçük	ambalajlara	nakli		(	özel	dolum	hattında,	tartma	dahil)	
PROC	11		Sanayi	olmayan	sprey	uygulaması	
PROC	12	Köpük	üretiminde	üfleme	ajanları	üretimi	
PROC	16		Yakıt	kaynakları	benzeri	maddeleri	kullanımı;	yanmamış	küçük	bir	miktar	ürüne	maruzat	

	
	
EK	(	devamı)	
Lejant	
PC	0							Diğer	
PC	3							Oda	dedorantları	
PC	8							Biyosit	ürünler	(örneğin	dezenfektanlar	ve	antiparaziter	ürünler	)	
PC	9a					Kaplamalar	ve	vernikler,	diluentler,	boya	çıkarıcılar	
PC9b						Katkı	maddeleri,	alçıpanlar,	alçılar,	şekillendirmek	için	kil	
PC	13					Yakıtlar	
PC	16					Isı	transferi	sıvıları	
PC	19					Ara	maddeler	
PC	21				Laboratuvarda	kullanılan	kimyevi	maddeler	
PC	24				Yağlayıcılar,	yağlar	ve	salınım	ürünleri	
PC	29					İlaçlar	
PC	32					Polimer	birleşenleri	için	preparatlar	
PC	34				Tekstil	boyaları,	tekstil	ürünleri	finisaj	ve	emprime	maddeleri;	açıcılar	ve	diğer	teknolojik	destekleyici	diğer	
maddeler	
PC	35				Yıkama	ve	temizlik	ürünleri	(	solvent	bazlı	ürünler	dahil)	
PC	39				Kozmetikler,	Kişisel	bakım	ürünleri	
	
SU	0						Diğer	
SU	2a			Madencilik	faaliyetleri	(	offshore	sanayiler	hariç)	
SU	2b			Offshore	sanayiler	
SU	3					Sanayi	kullanımlar:	maddelerin	oldukları	şekilde	veya	sanayilerde	preparatlarda	kullanımı	
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SU	8				Geniş	çapta	temel	kimyevi	maddelerin	üretimi(	petrol	ürünleri	dahil)	
SU	10		Preparat	formülasyonları	(	karışımlar)	ve/veya	yeniden	ambalajlama	(	alaşımlar	hariç)	
SU	12		Plastik	maddelerin	üretimi,	bileşik	hazırlama		(bileşim)	ve	dönüşüm	de	dahil	
SU	21		Tüketime	yönelik	kullanım:	ailelerde	(	=	genel	popülasyon	=	tüketiciler)	
SU	22		Profesyonel	kullanım:	kamu	sektörü	(	idareler,	eğitim,	eğlence,	hizmetler	ve	el	sanatları)	
	
ERC	1				Madde	üretimi	
ERC	2				Preparat	formülasyonu	
ERC	3				Madde	formülasyonu	
ERC	6a		Başka	bir	madde	üretimine	sebep	olan	sanayi	kullanım	(	ara	ürün	kullanımı)	
ERC	7				Kapalı	sistemlerde	maddelerin	sanayi	kullanımı	
ERC	8a		Açık	sistemlerde	teknolojik	yardımcı	maddelerin	yayılmaya	yönelik	geniş	çaplı		kullanımı		
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1.0 AMAÇ 
 
Bu acil durum eylem planının amacı; …………… bulunan …………… Lokasyonu içerisinde;  kendisinden 
veya çevreden kaynaklanan yangın, patlama, çevre ve endüstriyel kazalar, doğal afetler (deprem, sel, su 
baskınları, yıldırım düşmesi vb.) gaz sızıntıları, sabotaj veya dış etkenlerden doğabilecek herhangi bir acil 
duruma karşı gerek yapısal gerekse insan ve çevre güvenliği yönünden hazırlıklı olmak, alınacak önlemleri 
ve riskli durumları belirlemek, olası bir durumda oluşacak zararları en aza indirecek çalışmaları yapmak, 
kaza sonrasında ve/veya oluşan kriz durumlarını atlatarak tesisin ve çalışanların en kısa sürede 
faaliyetlerine yeniden başlayabilmesini sağlayabilmek, şirketin ticari itibarını ve ekonomik kaybını en aza 
indirgemek için yapılan stratejik çalışmaları tanıtmaktır. 

 
2.0 KAPSAM 

 
Bu plan ………………………… Mevkide yer alan ……………………… faaliyetini kapsar.  
 

3.0 HUKUKİ DAYANAK 
 
Bu planın hazırlanmasında aşağıdaki Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler hukuki dayanak olarak referans 
alınmıştır. 

 

Mevzuat Türü R.G.Yayın Tarihi İlgili Maddeleri 

Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun  

Kanun 17.06.2009/27261 
Ulusal Yapı 

Tarifi 

Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmelik 
Yönetmelik 19.12.2007/26735 Tümü ve Ekleri 

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü 

Hakkında Yönetmelik 
Yönetmelik 02.03.2019/30702 Tümü 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm 

kanun, yönetmelik ve tebliğler 

Kanun, Yönetmelik, 
Tebliğ  Tümü ve ekleri 

Sivil Savunma Kanunu Kanun 13.06.1958/9931 
8,12,13,28,44,4

7 Ek madde : 9 

Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve 

Tedbirler Tüzüğü 
Tüzük 18.07.1964/11757 

56,57,58,60,61,
63,75,78,82,83,
84,85,86. 
Maddeler 

Sivil Savunma İle İlgili Şahsi 

Mükellefiyet, Tahliye Ve 

Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer 

Hizmetler Tüzüğü 

Tüzük  18.07.1964/11757 
2. Madde 

 

İş yerlerinde acil durumlar hakkında 

yönetmelik 
Yönetmelik 18.06.2013/28681 Tümü 
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4.0 TANIMLAR 

4.1 Acil Durum 
 
Topluluğunun tamamının veya belli bir kesiminin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye 
uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade eder. 

4.2 Acil Durum Müdahale Ekibi (ADME) 
 
Meydana gelmiş acil durumlara müdahale için daha önceden belirlenmiş, uygun donanıma sahip ve 
göstereceği faaliyetle ilgili eğitim almış personelleri ifade eder. 
 

4.3 Acil Durum Müdahale Ekip Lideri (Y-ADME Lideri) 
 
Kule Müdürü Acil Durum Müdahale Ekiplerinin lideridir. Ekiplerin genel sorumluluğu Y-ADME Liderine 
aittir. Lider, meydana gelmiş olan acil durumlarda ekiplerin hareket tarzlarını koordine eder. Çalışanları 
olay hakkında bilgilendirir. Acil durumun seviyesine göre gerekiyorsa üst birimlerle iletişime geçer ve 
gerekli olan koordinasyonu sağlar. 
 

4.4 Ülke (Yerel Ofis) Kriz Yönetim Ekibi (Y-KYE) 
 
Lokasyon sahasında meydana gelen Acil Durumların dâhili boyuttan harici boyuta taşması neticesinde 
Y-ADME Lideri tarafından yapılan bildirimler neticesinde acil durumun kontrol altına alınması ve 
etkilerinin en aza indirilmesi için koordinasyonu ele alır ve gerekli olan müdahaleleri yapar. 
 

4.5 Acil Durum Müdahale Merkezi (ADMM) 
 
Acil durum neticeside Y-KYE’nin gücünü aşan durumlar söz konusu olduğunda ADMM olayı ele alır. Bu 
aşamadan sonra bütün çalışmaların koordinasyonunu ve kontrolü ADMM tarafından yürütülür. 
 

4.6 Acil Durum Seviyeleri 
 
Meydana gelebilecek acil durumlar için 3 adet seviye belirlenmiştir. Bunlar; 
 

Seviye-1:  
 

 Saha içerisinde Acil Durum ADME tarafından kontrol altına alınabilecekse 
 Herhangi bir şekilde dış desteğe ihtiyaç duyulmuyorsa 
 Personel sağlık durumunun kötüleşmesini sağlayacak etkenler yoksa 
 Meydana gelen yaralanmalara Yard içerisindeki sağlık müdahalesinin yeterli olası durumunda 
 Saha’da bulunun stratejik güvenlik sistemleri ve ekipmanları çalışır durumda ise 
 Çevreye verilebilecek zararlar kontrol altına alınmış ise 

 
 

Seviye-2: 
 

 Meydana gelen Acil durum Yard ADME’si tarafından kontrol altına alınamıyorsa 
 Acil Durum sırasında Y-KYE tarafından Yard dışından destek ve yönlendirme gerekiyorsa 

(ambulans, yerel itfaiye, Sivil savunma ve İl çevre ekipleri vb.) 
 Saha’da bulunun stratejik güvenlik sistemleri ve ekipmanları çalışır durumda ise 
 Meydana gelen yaralanmalara Saha içerisindeki sağlık müdahalesinin yeterli olmaması 

durumunda harici sağlık kuruluşları devreye girmiş ise 
 Çevreye verilebilecek zararlar kontrol altına alınmış ise 
 Acil Durum Tahliyesi gerekmiyorsa 
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Seviye-3:  
 

 Acil Durumu Kontrol altına almak için ülke dışı kaynak desteğine ihtiyaç duyuluyorsa ve ADMM 
devreye giriyorsa 

 Uluslararası acil durum tahliyesi gerekiyorsa veya değişen şartlara göre göz önünde 
bulunduruluyorsa 

 Saha’da bulunun stratejik güvenlik sistemleri ve ekipmanları çalışır durumda değilse veya 
arızaları giderilememişse 

 Personel yaralanmaları yerel tıbbı merkezin müdahale kapasitesini aşıyorsa 
 Personelde ölümcül durum veya ihtimali varsa 
 Tesisin varlığını sürdürmesi tehdit altında ise 
 Çevreye verilebilecek zararlar kontrol altına alınamamışsa 
 2. Seviye acil durum artarak devam etmekte ise ve kontrol altına alınamıyorsa 

 
5.0 ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ VE GÖREVLERİ 

5.1 İlkyardım ekibi 
 
Meydana gelen acil durum sonrasında zarar gören yaralı ve hastaların tehlikeli bölgeden tahliyesini 
gerçekleştiren, söz konusu yaralıların güvenli bir alana çıkarılmasından sonra sağlık ekipleri gelinceye 
kadar hayatta tutulmaları veya durumlarının daha kötüye gitmemesi için gerekli olan tıbbi yardımı 
sağlayan, yeterli sayıda yetkin personelden oluşan ekiptir. İlkyardım ekip lideri Y-ADME Lideri 
koordinasyonunda ekibini komuta ve kontrol eder. 

5.2 Yangın Söndürme Ekibi 
 
Faaliyet alanı içerisinde meydana gelen patlama veya yangın neticesinde olaya anında müdahale eden, 
söndürmeye çalışan, söndüremiyorsa dış destek gelinceye kadar büyümesini ve başka alanlara 
sıçramasını önlemek amacıyla mevcut imkanları kullanan, konusunda eğitim almış yetkin, yeteri kadar 
personelden oluşan ekiptir. Söndürme ekip lideri Y-ADME lideri koordinasyonunda ekibini komuta ve 
kontrol eder. 

5.3 Arama Kurtarma Ekibi 
 
Faaliyet alanı içerinde meydana gelen yangın, patlama veya kimyasal sızıntı neticesinde Y-ADME 
Liderinin vereceği talimat ile bina ve tesislerin en kısa zaman içerisinde tahliyesini sağlayan, varsa 
mahsur kalanların bulunması ve tehlikeli ortamdan kurtarılmasını sağlayan, Önem sırasına göre 
Yangında İlk Kurtarılacaktan başlamak üzere değerli evrak ve malzemenin kurtarılması sağlayan, 
konusunda eğitim almış, yetkin ve yeteri kadar personelden oluşan ekiptir. Kurtarma ekip lideri Y-ADME 
Lideri koordinasyonunda ekibini komuta ve kontrol eder. 

5.4 Çevre Koruma Ekibi 
 
Faaliyet alanı içerisinde meydana gelen tehlikeli kimyasalların devrilmesi, patlaması, sızıntısı veya 
akması neticesinde çalışanları ve çevreyi olumsuz etkilerden korumak amacıyla gerekli olan 
müdahaleyi yapan, yayılma veya serpintinin etkilerini azaltmak ve engellemek için uygun ekipman ve 
malzeme ile müdahale eden, konusunda eğitim almış, yetkin ve yeteri kadar personelden oluşan ekiptir. 
Çevre koruma ekip lideri Y-ADME Lideri koordinasyonunda ekibini komuta ve kontrol eder. 

5.5 Teknik Ekip 
 
Faaliyet alanı içerisinde meydana gelen acil durum neticesinde (yangın, deprem, patlama, kimyasal 
tehlike, sabotaj vb.) çalışanların ve tesisin daha fazla zarar görmesini engellemek için gerekli olan 
tedbirleri alan, ana elektrik ve enerji kaynaklarının kapatılması, öneme haiz ekipmanı ve cihazların 
kontrollü şeklide kapatılması veya emniyete alınması, gaz akışının kesilmesi, gerekli olan kapıların 
duruma göre açık veya kapalı olmasının sağlaması, içme kullanma sularının kontrol altına alınması ve 
çalışmalar sırasında diğer ekiplerin ihtiyaç duyacağı teknik yardım ve ekipman desteğini veren, faaliyet 
konusunda eğitim almış, deneyimli, yetkin ve yeteri kadar personelden oluşan ekiptir. Teknik ekip lideri 
Y-ADME lideri koordinasyonunda ekibini kontrol ve komuta eder.  
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5.6 Koruma Ekibi 
 
Faaliyet alanı içersinde meydana gelen acil durum neticesinde tesis çalışanlarının, kıymetli evrak veya 
dokümanların, makine veya ekipmanlarının tesisin kendi çalışanları veya dışarıdan gelecek yabancı 
kişilerce hırsızlık, yağma veya ard niyetli girişimlere karşı korunması ve emniyet alınması için gerekli 
olan tedbirleri alan,  faaliyet konusunda eğitim almış, gerekli fiziki özelliklere ve ekipmana sahip 
personelden oluşan ekiptir. Koruma Ekip lideri Y-ADME lideri koordinasyonunda ekibini kontrol ve 
komuta eder. 
 

6.0 ACİL DURUM MÜDAHALE PROSEDÜRÜ 

6.1 Acil Durumlarda Hareket Tarzı ve Sorumluluklar 
 
Olay Yerindeki İlk Kişi 
 

 Alarmı Çalıştırmak 
 Tehlikenin niteliğini belirtir şekilde yüksek sesle bağırmak. 
 Kule Müdürünü ve İSG sorumlusunu acil durumun niteliği, yeri, varsa ölü ve yaralılar 

konusunda haberdar etmek.  
 
Yard Müdürü (Y-ADME Lideri) 
 

 Mümkünse hemen olay yerine gitmek 
 Acil durumun analizini yapmak, tehlike ve zararın boyutunu belirlemek. 
 Personel için Acil Durum Anonsu yapmak 
 Gerekli ise ilgili Acil Durum Müdahale ekiplerini (ADME) göreve çağırmak. 
 Acil Durum Müdahale ekipleri yetersiz kalmış ise yerel kurum ve kuruluşlardan yardım istemek. 
 Çalışmaları Koordine etmek 
 Hizmet veren (Taşeron Firma) şirket personeline gerekli açıklamayı yapmak. 
 Hizmet veren firmaların yapması gerekenleri kontrol ve komuta etmek. 
 Acil Durumun Seviyesi (SEVİYE-2) ve üzeri ise Y-KYE Liderine haber vermek. 
 Y-KYE Lideri koordinasyonunda Acil durum faaliyetlerini komuta ve kontrol etmek. 
 Gerekli olan raporları tanzim etmek. 

 
Ülke (Yerel Ofis) Kriz Yönetim Ekibi (Y-KYE) Lideri 
 

 Acil Durum seviyesi (SEVİYE-2) ve üzerinde ise Y-KYE’nin toplanmasını sağlar. 
 Acil durumu meydana geldiği yerde komutayı devralır.  
 Acil Durumun boyutlarına göre gerekiyorsa Ülke bazında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla iletişime 

geçer. 
 Acil durum sonrasında gerekiyorsa Acil Durum Tahliye planını uygulamaya kor.  
 Yabancı çalışanların tahliyesi gerekiyorsa  (ADMM) ile iletişime geçer. 
 Hasta, yaralı, kıymetli evrak ve ekipmanın yurt dışına tahliyesi gerekiyorsa (ADMM) 

koordinasyonunda tahliye için gerekli olan maddi kaynak ve personelin temini ile ulaşım 
araçlarını sağlamak. 

 Ülke bazında görsel ve yazılı basınla iletişime geçmek ve gerekli açıklamaları yapmak. 

 Müşteri ve operatör şirketlerle iletişime geçmek, şirketin tüzel kişiliğinin ve muhtemel ekonomik 
zararların en aza indirilmesi için gerekli girişimleri yapmak.  
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6.2 Acil Durumlarda Müdahale Çizelgesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

İSG SORUMLUSU 
 

 Olay yerine gider 
 Y-ADME lideri ile koordineli çalışır 
 ADM Planına uygun çalışmayı sağlar 

 

Y-ADME LİDERİ 
 

 Olay yerine gider 
 Olayın analizini yapar 
 ADME’leri koordine eder 
 Gerekiyorsa dış destek çağırır 
 Y-KYE liderine bilgi akışı sağlar 

Y-KYE LİDERİ 

 ADM’si SEVİYE-2 ise Kontrolü devir alır. 
 Gerekiyorsa tahliye prosedürünü başlatır. 
 Olay hakkında ADMM’ne raporlama yapar. 
 Basın, Resmi Kurum ve Kuruluşlar, müşteri ve 

tedarikçiler ile iletişime geçer 
  

OLAYI İLK GÖREN 
 

 Alarmı çalıştırır 
 Olayı Belirtir şekilde bağırır 
 Y-ADME Liderini ve İSG Sorumlusunu haberdar eder 
 Çıkış Kapılarını açık tutar 

 

ADMM LİDERİ 
 

 ADM’si SEVİYE-3 ise Kontrolü devir alır. 
 İlgili Bakanlıklar, Konsolosluklar ve tüm resmi 

kurumlarla iletişimi sağlar. 
 Tüm çalışanlar, değerli evrak ve ekipman için 

Acil Tahliye planını yürütür. 
 Gerekli olan maddi ve personel desteğini sağlar 

 

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ 

 İlkyardım Ekibi 
 Yangın Söndürme Ekibi 
 Arama Kurtarma Ekibi 
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6.3 İlkyardım Ekibi Görev ve Sorumlulukları 
 
İlkyardım ekibinin Lideri İşyeri Hekimidir. Ekibin diğer üyeleri; şirket çalışanları arasından fiziki yeterliliğe 
sahip, Sağlık Bakanlığınca onaylı kurumlardan Temel İlkyardımcı sertifikası almış yeteri kadar 
personelden oluşur. Üretim yapılan alanlarda her 10 (on) çalışana 1 (bir) tane, ofis bölümlerinde ise her 
20 (yirmi) çalışana 1 (bir) ilkyardımcı bulunacak şeklinde belirlenir. Vardiyalı çalışma sistemlerinde her 
vardiyada yeteri kadar ilk yardımcı bulunacak şeklide planlama yapılacaktır. 
 
İlkyardım Ekip lideri; Olası bir acil durumda müdahale için gerekli olabilecek her türlü ve yeteri kadar 
tıbbi malzemeyi belirlemekle, bunları uygun şeklide muhafazasından ve kontrolünden sorumludur. Ekip 
lideri, ekibinin acil bir duruma müdahalesinde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için sürekli 
çalışmalar yapar. Personelin eğitimlerinin tazelenmesi, oluşan değişikliklerin bildirilmesi, periyodik 
tatbikatların yapılması bunların başlıcalarıdır. 
 
İlk yardım ekip lideri; Acil Durum çağrısını alır almaz olay yerine intikal eder. Meydana gelen olayı 
(patlama, yangın, yaralanma, iş kazası, zararlı kimyasal ve gazlardan kaynaklanan olumsuzluklar vb.) 
analiz eder. Olay sonrası zarar gören personel sayısını ve zararın boyutlarını belirler. Yapılan inceleme 
neticesinde ilkyardım ekibinin hareket tarzını belirler. Ekip üyeleri ekip liderinin talimatları doğrultusunda 
hareket ederler.  
 
Ekip lideri yaralıların veya zarar görenlerin durumunu inceledikten sonra müdahale şekline karar verir. 
Hasta ve yaralılara olay yerinde müdahale yeterli olacaksa müdahale için gerekli çalışmaları yapar. 
Ancak hasta ve yaralıların durumu olay yerinde müdahale için uygun değilse Y-ADME Lideri ile irtibata 
geçerek dış destek için talepte bulunur. İlgili hastane ve ambulanslarla koordinasyonu sağlar. Hasta ve 
yaralıların buralara nakline refakat eder ve ilgili kurumda takiplerinin yapılmasını sağlar.  Olay sırasında 
ve sonrasında tutulması gerekli kayıt ve tutanakları tanzim eder. Bu kayıtları daha sonra ilgililerine ibraz 
ve iletim işlemlerini gerçekleştirir. 
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6.4 İlkyardım Ekibi Müdahale Çizelgesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OLAYI İLK GÖREN 
 

 Yaralanma-hastalanma 
bildirme 

 

Tesisten Tıbbi 
Tahliye 
gerekiyor mu? 

DOKTOR 
 

 Olay yerine gider. Durumu 
analiz eder. 
 

 Y-ADME Liderine bilgi verir. 

 

Y-ADME LİDERİ - DOKTOR 
 

 Dış destek için ilgili hastane ve 
ambulans için iletişime geçer. 

 

DOKTOR – İLKYARDIM EKİBİ 
 

 Hasta ve yaralıların tedavi 
sürecini takip eder. 
 

 Gelişmeleri Y-ADME Liderine 
raporlar. 

 

DOKTOR – İLKYARDIM EKİBİ 
 

 Olay yerinde ilk yardım 
müdahalesini yapar. 

 

Ülkeden Tıbbi 
Tahliye 
gerekiyor mu? 

DOKTOR – Y-ADME LİDERİ 
 

 Gerekli olan kayıtlar tanzim 
edilir. 
 

 Hasta ve yaralıların 
yakınlarına haber verilir. 

 

DOKTOR – İLKYARDIM EKİBİ 
 

 Hasta ve yaralıların 
hastahaneye sevkine refakat 
eder. 

 

Y-KYE LİDERİ 
 

 Durumu ADMM’ye bildirir. 
 

 Tahliye için gerekli ulaşım 
araçlarını sağlar, konsolosluk 
ve diğer resmi ilişkileri sağlar. 

 

Y-ADME LİDERİ 
 

 Durumu Y-KYE liderine 
bildirir. 

 
 

EVET 

EVET HAYIR 



  

12 
 

6.5 Yangın Söndürme Ekibi Görev ve Sorumlulukları 
 
Yangın Söndürme Ekip Lideri ve ekip üyeleri çalışanlar arasından, yapacakları işe uygun fiziki 
yeterliliğe sahip, faaliyetleri konusunda eğitim almış yeteri kadar personelden oluşturulur. 
 
Ekip lideri; işyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar. İSG sorumlusu ile birlikte 
Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar. Bunların eksiksiz 
ve faal durumda olmalarını, bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlar. 
 
Kontroller sırasında tespit edilen aksaklıkları Y-ADME liderine raporlar ve takibini yapar. Sürekli 
tatbikatlar yaparak personelin acil bir durumda hataya ve zaman kaybına imkan vermeden güvenli bir 
şeklide söndürme gerçekleştirmeleri için ekibinin her an hazır olmalarını sağlar. 
Yangın ihbarını alır almaz olay yerine gider. Yangının türüne, boyutuna ve söndürmede kullanılacak 
ekipmana karar verir. 
 

Yangın Sınıfları: 
 A Sınıfı Yangınlar (Kağıt, ağaç, mum, kumaş, plastik vb.) 
 B Sınıfı Yangınlar (Her türlü petrol ürünü ve bunlardan elde edilen (yağ, tiner, cila, vernik, 

solvent vb.) 
 C Sınıfı Yangınlar (Doğalgaz ve yan ürünlerinden elde edilen metan, bütan, propan, izobutan, 

asetilen vb.) 
 D Sınıfı Yangınlar (Yanabilen metaller, Alüminyum, magnezyum, titanyum, potasyum, 

zirkonyum vb.) 
 E Sınıfı Yangınlar (1000 V’a kadar elektrik) 

 

Yangınlarda kullanılacak söndürme ekipmanlarının kullanım alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

SÖNDÜRME MADDESİ 
YANGIN SINIFI 

A Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı D Sınıfı E Sınıfı 

Su       

Köpük      

ABC Tozu      

BC Tozu     

CO2     

Halon ve Altenatifleri      

Grafit Tozu Kum      

 
Ekip lideri ekibini göreve çağırır. Müdahale için gerekli olan koruyucu ekipmanı (özel kıyafet, solunum 
cihazları (SCBA) ve kullanılacak araçları) almalarını sağlar ve kontrol eder.  Bu süre en fazla 2 (iki) 
dakika olmalıdır.  
 
Öncelikle yangın mahallinde bulunan yaralı var ise bunların güvenli alana tahliyesi sağlanır. Gerekli 
çıkış kapılarının açık olmasını sağlar. Daha sonra uygun söndürücü ve ekipman ile yangının başka 
alanlara sıçraması ve büyümesinin engellenmesi amaçlanır. Daha sonra söndürme ve soğutma 
çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar yapılırken ekibin önceliği kendi can güvenliği olmalıdır. Ekip lideri bu 
tür müdahalelerde ekibini çok dikkatli şeklide yönlendirmeli ve kontrolü elden bırakmamalıdır. 
 
Ancak yangının büyüme ve kontrol dışına çıkma riski tespit edildiğinde hemen Y-ADME liderine konu 
hakkında bilgi verilerek dış desteğin gelmesi sağlanır. 
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6.6 Yangın Söndürme Ekibi Görev ve Sorumlulukları 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OLAYI İLK GÖREN 
 

 Olayı ilk gören yangın 
alarmını çalıştırır ve 
“Yangın Var” diye bağırır. 

 

SÖNDÜRME EKİBİ LİDERİ 
 

 Olay yerine gider. Durumu 
analiz eder. 
 

 Ekibi göreve çağırır. 
 

 Gerekli olan ekipmanı tespit 
eder. 
 

 Kontrolü yapar ve 
müdahaleyi koordine eder. 

 

SÖNDÜRME EKİBİ 
 

 Olay yerinde toplanır 
 

 Gerekli ekipman ve teçhizat 
giyilir.(SCBA) 
 

 Varsa yaralılar olay yerinden 
tahliye edilir. 
 

 Çıkış kapılarının açık tutulması 
sağlanır 
 

 Uygun ekipmanla yangına 
müdahale edilir. 

 
 

SÖNDÜRME EKİBİ LİDERİ 

 Y-ADME Liderine bilgi verir. 

 
 

Dış destek 
gerekiyor mu? 

Y-ADME LİDERİ 
 

 Dış desteğin gelmesi için 
gerekli iletişimi sağlar. 
 

 Çalışmalar için gerekli 
koordinasyonu sağlar. 
 

 Gerekli tutanak ve evrakları 
tanzim eder 
 

 Y-KYE Liderine bilgi verir.                

 

DIŞ DESTEK 
(YEREL İTFAİYE TEŞKİLATI) 

 

 Olay yerine geldiğinde kontolü 
eline alır. 
 

 Söndürme ekibi ihtiyaç 
duyulması halinde itfaiyenin 
ermine girerek çalışmalara 
destek verir. 

 
 

EVET 
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6.7 Arama Kurtarma Ekibi Görev ve Sorumlulukları 
 
Arama Kurtarma Ekip Lideri ve ekip üyeleri çalışanlar arasından, yapacakları işe uygun fiziki yeterliliğe 
sahip, faaliyetleri konusunda eğitim almış yeteri kadar personelden oluşturulur. 
 
Arama ve Kurtarma Ekip lideri İşyeri için hazırlanmış Acil Durum Müdahale planına göre; meydana 
gelebilecek acil durumlarda hareket tarzını belirlemek için ekibini sürekli hazır ve hazırlıklı tutar. Bunun 
için planlı tatbikatlar yapar. Eksiklikleri tespit eder ve giderilmesi için gerekli çalışmaları yapar. 
 
Arama kurtarma için gerekli ekipmanı İSG sorumlusu ile birlikte tespit eder. Bunların Kontrol ve 
bakımını yapar. Sürekli faal durumda olmalarını sağlar. 
 
Arama kurtarma ekip lideri alarmı duyar duymaz toplanma alanına gider. Olayın ne olduğunu ve boyutu 
Y-ADME liderinden öğrendikte sonra Ekibini toplar. Olayın özelliğine göre kullanılması gerekli 
malzemeleri tespit ederek personelini organize eder. Acil Durumun özelliğine göre Y-ADME liderinin 
talimatları doğrultusunda Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütür. Çalışmalar sırasında ekibin önceliği 
kendi can güvenliliklerini tehlikeye atmamalarıdır. 
 
Olay sonrasında toplanma alanına gidilir. Y.ADME Lideri ve İSG sorumlusunun kontrolünde sayım 
alınır. Sayım sonrası eksik olan personel tespit edilmiş ise, birim amirinden personelin olay yerinde olup 
olmadığının teyidi alınır.  
 
Olay mahallinde kalmış olan yaralı ve hastaların uygun şekilde güvenli bölgeye naklinin sağlanması,  
olay mahallinde kalmış olan varsa güvenli ve kontrollü bir şeklide arama ve kurtarma faaliyeti yürütülür. 
Olay yerinde yaralı yok ise Y-ADME liderinin koordinasyonunda Kurtarılma önceliği olan kıymetli evrak 
ve eşyanın kurtarılması faaliyetleri yürütülür. Bu tür emtialar koruma ekibine teslim edilir.  
 
Olay neticesinde Y-ADME lideri ile birlikte tutulması gerekli tutanak ve tanzim edilmesi gerekli evraklar 
hazırlanır. 
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6.8 Arama Kurtarma Ekibi Müdahale Çizelgesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eksik personel 
var mı? 

Y-ADME Lideri 
 

 Toplanma alanında 
personel sayımını yapar. 

 

ARAMA KURTARMA EKİBİ 
 

 Gerekli teçhizatı kuşanır. 
 

 Olay mahalline intikal eder. 
 

 Kendi Can güvenliklerini 
sağlarlar. 
 

 Hasta ve yaralıları uygun 
şeklide olay mahallinden 
çıkararak güvenli alana 
sevkini sağlarlar. 

 
 

ARAMA KURTARMA EKİBİ 

 
 Y-ADME Liderine 

Koordinasyonunda önceden 
belirlenmiş kıymetli evrak ve 
emtianın kurtarılması 
çalışmalarını yürütürler. 
 

 Güvenli alana çıkarılan 
malzemeleri Koruma ekibine 
teslim ederler. 
 

 Olayın etkisini en aza 
indirmek için faaliyetlerine 
devam ederler 

ARAMA KURTARMA EKİP 
LİDERİ 

 

 Olay sonrası Y-ADME liderine 
bilgi verir. 
 

 Y-ADME lideri ile birlikte gerekli 
tutanak ve evrakları tanzim eder. 

 
 

EVET HAYIR ARAMA KURTARMA EKİP 
LİDERİ 

ARAMA KURTARMA EKİP 
LİDERİ 

ARAMA KURTARMA EKİP 
LİDERİ 

ARAMA KURTARMA EKİP 
LİDERİ 
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6.9 Çevre Koruma Ekibi Görev ve Sorumlulukları 
 
Çevre Koruma Ekip Lideri ve ekip üyeleri çalışanlar arasından yapacakları işe uygun fiziksel şartları 
taşıyan, yapacakları faaliyet konusunda eğitim almış yeteri kadar personelden oluşur. 
 
Çevre Koruma Ekip lideri İşyeri için hazırlanmış Acil Durum Müdahale planına göre; meydana 
gelebilecek patlama, sızıntı, devrilme sonucu ortaya çıkabilecek ve çevreye zarar verebilecek 
kimyasalların olası zararlarını en aza indirmek için gerekli olan ekipman ve malzemeleri İSG sorumlusu 
ile birlikte tespit eder. Bunların bakım ve kontrollerini sağlar. Her an kullanıma hazır halde bulundurur. 
 
Bütün ekip üyeleri kimyasalların özellikleri, etkileşim ortamları, ortaya çıkabilecek tehlikeler ve 
bunlardan korunma yöntemleri hakkında gerekli eğitimleri almış olmalıdır. Yine bütün ekip üyeleri 
meydana gelen olay sonrasında hangi durumlarda nasıl hareket edecekleri konusunda eğitim almış 
olmalıdır. 
 
Acil durumun gerçekleşmesini neticesinde Y-ADME Lideri tarafından göreve çağrılan Çevre koruma 
ekibi Lideri derhal olay yerine gider. Olayın analizini yaparak; hangi kimyasalın ne miktarda ve nerede 
olduğunu tespit ettikten sonra elde ettiği bilgiler ışığında Çevre Koruma Ekibini komuta eder. 
 
Çevre olaylarında öncelik müdahale edecek ekip üyelerinin can güvenliğindedir. Bunun için olaya 
müdahale etmeden önce gerekli olan koruyucu ekipman giyilir. Bunlar olayın içeriğine göre Tulumlar, 
özel çizmeler, eldivenler, Solunum Cihazları (SCBA),maske ve gözlüklerden oluşur. 
 
Koruyucu ekipmanlar giyildikten sonra ekip lideri meydana gelen olumsuzluğunun başka 
olumsuzluklara yol açmaması için gerekli tedbirleri aldırır. Serpinti, sızıntı veya patlamanın oluştuğu 
ortamdaki bütün enerji ve ısı kaynakları derhal kapatılır veya izole edilir. Mümkünse tehlikeye 
kaynağında müdahale edilir. Musluk, vana veya valfler kapatılır. Tehlike bir akıntı yaratacak kadar 
büyümüş ise başka alanlara sirayet etmesini engellemek için gerekli tedbirler alınır. Bariyerler, bent ve 
hendekler, yapay veya doğal setler kullanarak durdurulur.  
 
Olayın boyutu büyük ise Y-ADME Lideri tarafından Y-KYE liderine bilgi verilir ve dış destek talep edilir. 
Kontrol altına alınan akıntı veya sızıntı daha sonra uygun ekipmanlar kullanılarak tekrar ana depolama 
alanına alınmaya çalışılır.  
 
Olayın kontrol altına alınmasından sonra meydana gelen olumsuzluklar (izler, atıklar, kirlenmeler vb.)     
uygun şeklide bertaraf edilmeye çalışılır. 
 
Olay sonrası Y-ADME lideri ile birlikte tutulması gerekli tutanaklar ve tanzim edilmesi gerekli evraklar 
doldurulur.        
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6.10 Çevre Koruma Ekibi Müdahale Çizelgesi 
 
 
 
 
 
  

Dış destek 
gerekiyor mu? 

Y-ADME Lideri 
 

 Çevre Koruma Ekibini 
göreve çağırır. 

 

Y-ADME LİDERİ 
 

 Olayı Y-KYE Liderine bildirir. 
 

 Dış destek için gerekli iletişimi 
sağlar. 
 

 

ARAMA KURTARMA EKİBİ 

 
 Gerekli kişisel koruyucu 

malzemeler giyilir. 
 

 Olaya müdahale ekipmanları 
hazırlanır. 
 

 Başka tehlikelerin oluşmaması 
için gerekli tedbirler alınır. 
 

 Olaya kaynağında müdahale 
edilir. 
 

 Meydana gelen akış varsa 
akış kontrol altına alınır. 
 

 Dökülen malzemeler geri 
kazanılmaya çalışır. 
 

 Olay sonrası meydana gelen 
kirlenme vb. durumlar uygun 
şekilde bertaraf edilir. 

 

ÇEVRE KORUMA EKİP LİDERİ 
 

 Olay yerine gider 
 

 Olayı analiz eder. 
 

 Ekibi yönlendirir. 

 
 

EVET HAYIR 
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6.11 Teknik Ekip Görev ve Sorumlulukları 
 
Çevre Koruma Ekip Lideri ve ekip üyeleri çalışanlar arasından yapacakları işe uygun fiziksel şartları 
taşıyan, yapacakları faaliyet konusunda eğitim almış, işletmenin bütün teknik konularına haiz yeteri 
kadar personelden oluşur. 
 
Çevre Koruma Ekip lideri İşyeri için hazırlanmış Acil Durum Müdahale planına göre; meydana 
gelebilecek herhangi bir acil durumda olası zararlarını en aza indirmek için gerekli olan ekipman ve 
malzemeleri İSG sorumlusu ile birlikte tespit eder. Bunların bakım ve kontrollerini sağlar. Her an 
kullanıma hazır halde bulundurur. Yapılacak işleme uygun Kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 
 
Ekip üyelerinin işyerinin önemli enerji kaynakları, boru hatları, kimyasal depolar, haberleşme imkanları, 
patlayıcı ortamları, tüm çıkış kapıları ve diğer eklentilerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir. 
 
Teknik ekip lideri, Acil durum alarm verilir verilmez ekibi ile birlikte toplanma alanına gider. Y-ADME 
liderinin olay hakkında yapmış olduğu anonstan sonra olayın içeriğine göre yapılması gerekenlere karar 
verilir. Y-ADME liderinin koordinasyonunda olayın meydana geldiği alanda diğer ekiplerin çalışmalarını 
engellemeden zararın büyümesine imkan vermemek için gerekli çalışmaları yapar. 
 
Yürütülen faaliyetin temel amacı olay sonrasında işletmenin diğer alanlarında bulunan araç, gereç ve 
ekipmanın zarar görmesini engellemek, zararın büyümesini önlemek ve personelin zarar görmesini 
engellemektir. 
 
Acil duruma müdahale eden ekip öncelikle parlama ve patlama imkanı olan bölümlerde bu durumu 
önlemek için gerekli tedbirleri alır. Elektrik enerjisi kapatılır, bütün vana ve valfler kapatılarak akış kesilir. 
Önemli cihaz ve ekipmanlar devreden çıkarılır. Bilgisayar ve güvenlik sistemleri emniyete alınır. Gerekli 
olan havalandırma ve kapıların açık tutulması sağlanır. Diğer ekiplerin müdahaleleri sırasında ihtiyaç 
duyulan teknik destek sağlanır. 
 
Olay sonrası Teknik Ekip lideri Y-ADME lideri ile birlikte tutulması gerekli tutanakları ve tanzim edilmesi 
gerekli evrakları doldurulur. 
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6.12 Teknik Ekip Müdahale Çizelgesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Y-ADME Lideri 
 

 Teknik ekibi göreve 

çağırır. 

TEKNİK EKİP LİDERİ 
 

 Toplanma alanına 

gider. 

 Olayı analiz eder. 

 Ekibi yönlendirir. 

TEKNİK EKİP 
 

 Gerekli kişisel koruyucu 

malzemeler giyilir. 

 Olaya müdahale ekipmanları 

hazırlanır. 

 Başka tehlikelerin oluşmaması 

için gerekli tedbirler alınır. 

 Bütün sitemler kapatılarak 

emniyete alınır. 

 Bilgisayar ve güvenlik sistemleri 

emniyete alınır. 

 Gerekli olan çıkış kapıları ve 

havalandırmaların açık tutulması 

sağlanır. 

 Diğer ekiplerin ihtiyaç duydukları 

teknik destek sağlanır. 

 . 
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6.13 Koruma Ekibi Görev ve Sorumlulukları 
 
Koruma Ekip Lideri ve ekip üyeleri varsa Özel Güvenlik Personelinden, yoksa çalışanlar arasından 
yapacakları işe uygun fiziksel şartları taşıyan, yapacakları faaliyet konusunda eğitim almış yeteri kadar 
personelden oluşur. 
 
Koruma Ekip lideri İşyeri için hazırlanmış Acil Durum Müdahale planına göre; meydana gelebilecek 
herhangi bir acil durumda şirket çalışanlarının, şirket mallarının zarar görme olasılığına karşı her türlü 
önlemi alır. Bunun için gerekli olan teçhizat ve ekipmanı belirler. Bunların bakım ve kontrollerini sağlar 
ve her zaman kullanılabilir durumda hazır bekletir. 
 
Meydana gelen acil durum neticesinde güvenli alana alınan hasta, yaralı ve önemli ekipman veya 
kıymetli evrakın, art niyetli şirket çalışanları veya dışarıdan gelebilecek şahıslarca hırsızlık, zarar verme 
veya yağma gibi durumlardan korunmasını sağlar. 
 
Bunun için gerekli olan gözetleme, haberleşme ve karşı koyma için gerekli olan ekipmanları çok iyi 
kullanır durumda olmaları sağlanır. 
 
Koruma Ekip lideri olay sonrası güvenli alanda bulunanların (hasta, yaralı, öneme haiz ekipman veya 
kıymetli evrak) Y-ADME liderinin talimatı olmadan kimse tarafından alınmasına, yerinin değiştirilmesine 
veya uzaklaştırılmasına müsaade etmez. 
 
Acil durum sırasında güvenli alana getirilen her türlü malzemeyi kayıt altına alır.  
 
Koruma Ekip lideri Acil durumun sona erinceye kadar faaliyet alanı içerisi ve çevresinde her türlü 
güvenlik tedbirini alır ve bunları sürekli kılar. Fiziki tedbirlerin devamlılığını daima kontrol eder. Güvenlik 
sistemlerinin çalışır durumda olduğundan emin olur ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlar. 
 
Her türlü iletişim kanalının açık tutulmasını sağlar. Gerekiyorsa yerel kolluk kuvvetleri ile iletişimi sağlar 
ve koordine eder. 
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6.14 Koruma Ekibi Müdahale Çizelgesi 
 
 
 
 
 
  

Y-ADME Lideri 
 

 Koruma ekibini 

göreve çağırır. 

KORUMA EKİP LİDERİ 
 

 Olayı analiz eder. 

 Ekibi koordine eder. 

 Yerel kollukla iletişim 

sağlar. 

KORUMA EKİBİ 
 

 Gerekli kişisel koruyucu 

malzemeler giyilir. 

 Olaya müdahale ekipmanları 

hazırlanır. 

 Başka tehlikelerin oluşmaması 

için gerekli tedbirler alınır. 

 Berlirlenen güvenli alanda 

tedbirler alınır. 

 Gerekli kayıtlar tutulur. 

 Fiziki ve elektronik güvenlik 

sistemlerinin sürekli faal ve 

güvende olması sağlanır. 

 Yerel kolluktan talep gelmesi 

durumunda kolluğun ermine girer.  
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7.0 ACİL DURUMLARA SEBEP OLABİLECEK DİĞER UNSURLAR VE HAREKET 
TARZI 

7.1 Depremlerde Hareket Tarzı 
 

 Deprem sırasında asla panik yapılmamalıdır. 
 Bina içerisinde ve kulede çıkışa çok yakın noktada olanlar dışarı çıkarak toplanma alanına 

gitmelidirler. 
 Bina içerisinde fakat çıkışa uzak noktada olanlar sarsıntı bitene kadar kendilerine yaşam üçgeni 

oluşturmalıdır. Yaşam üçgeni; yüksek dayanıma sahip dolap, masa vb. eşyaların yanına 
uzanarak cenin vaziyetinde başı koruyacak şeklide pozisyon almaktır. 

 Olabildiğince dış duvarlara yakın yerlerde bulunmaya çalışılmalıdır. 
 Üst katlarda bulunanlar sarsıntı sırasında asla merdivenlere yönelmemelidir. Çünkü bu tür 

durumlarda ilk yıkılan yerler farklı frekansta sallandıkları için merdivenler olurlar. 
 Bu tür durumlarda kaçış için asla asansörler kullanılmamalıdır. Elektrik kesilmesinde orada 

mahsur kalınacaktır. 
 Bina içerisinde bulunan elektrik ve gaz sistemlerinden olabildiğince uzakta bulunmak için gayret 

sarf edilmelidir. 
 Deprem sırasında asla pencere ve balkon gibi yerlerden atlama girişiminde bulunulmamalıdır. 
 Mümkünse tehlike yaratmayacak şeklide makinelerin enerjileri kesilmeli, basınçlı gaz ve 

sıvıların vanaları kapatılmalıdır. 
 Sarsıntı sırasında eğer dışarıda bulunuyorsa derhal toplanma alanına gidilmelidir.  
 Panik yapılmamalı, binalardan, elektrik direklerinden ve yüksek gerilim hatlarından uzak 

durulmalıdır. 
 Köprülerden ve alt geçitlerden uzak durulmalıdır. 
 Sarsıntı bittiğinde mümkünse bulunulan alandan çıkılarak toplanma alanına gidilmelidir. 
 Toplanma alanında sayım alınmalıdır. 
 Deprem sonrası Y-ADME Liderinin talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. 

 

7.2 Sel ve Su Baskınında Hareket Tarzı 
 

 Sel ve Su baskını tehlikesinin meydana geleceğinin anlaşılması üzerine; Y-ADME Lideri 
tarafından acil durum ekipleri göreve çağrılmalıdır. Öncelikle personelin güvenli bir alana 
tahliyesi sağlanmalıdır. 

 Bu durumlarda daha önceden suyun dolabileceği depo ve bodrum gibi alanlar tespit edilmeli ve 
buralara önemli evrak ve ekipmanın konmaması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Bu alanlarda suyun boşaltılması için gerekli düzenek ve su tahliye motorları hazır ve çalışır 
durumda bulundurulmalıdır. 

 Sel ve su baskını sırasında personelin ve ekipmanın zarar görmemesi için elektrik enerjisi 
derhal kesilmelidir. 

 Basınçlı gaz ve sıvı hatları vana ve valflarından kapatılmalıdır. 
 İmkan varsa iş makineleri ile suyun geliş yönü çeşitli bent ve setlerle engellenmeli ya da mevcut 

suyun çıkması için kanallar açılmalıdır. 
 Güvenli alanda bulunan personel, ekipman ve evrakın güvenliği sağlanmalıdır. 
 Gerekmesi durumunda dış destek istenmeli ve gerekli iletişim sağlanmalıdır. 

 

7.3 Sabotaj Halinde Hareket Tarzı 
 

 Kötü niyetli kişiler tarafından tesislere, kulelere veya çalışanlara zarar vermek amacı ile kritik 
noktalara bomba atmak, elektrik tesisatına, boru hatlarına, yemek veya sulara zararlı madde 
katılarak sabotaj yapılabilir. 

 İç veya dıştan gelebilecek sabotajlara karşı tüm personel dikkatli olmalı ve şüpheli durum veya 
şahıs görmeli halinde derhal yetkililere haber verilmelidir. 

 Saldırı oluşması halinde ilk olarak yerel kolluk kuvvetlerine haber verilmelidir. 
 Tüm personelin can güvenliği emniyete alınmalıdır. 
 Eğer saldırgan silahlı ise kesinlikle müdahale edilmeye çalışılmaz. 
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 Saldırganın silahlı olmadığından emin olunduktan sonra yakalanması veya kaçmasının 
engellenmesi için müdahale edilebilir.  Yerel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar oyalanmaya 
çalışılır. 

 Eğer saldırgan kaçmakta ise eşgali, kaçtığı yön, varsa aracının marka, model, renk ve plaka 
numarası alınarak yerel kolluk kuvvetlerine bildirilir.  

 Y-ADME Lideri tarafından sabotaj sonrası meydana gelen hazar veya zarar tespit edilir ve 
gerekiyorsa Acil Durum Müdahale ekipleri göreve çağrılır. 

 Eğer saldırı yemek veya içme suyuna yapılmış ise zarar gören personel tespit edilir, mümkünse 
ilkyardımları yapılarak gerekli tedavilerinin yapılması için ilgili sağlık kuruluşlarına sevkleri 
sağlanır. 

 Olay sonrası olayın sebepleri araştırılır. Olayın sabotaj olduğu tespit edildikten sonra ilgili kişiler 
hakkında yasal işlem başlatılması için gerekli girişimler yapılır. 

 Benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınır. 

 

7.4 Savaş Halinde Hareket Tarzı 
 
Savaş, ülkenin tamamının veya bir bölgesinin acil durum önlemi almasını gerektirecek bir olaydır. 
 
Savaş durumunda şirketin faaliyetlerinin devamı yerel ve şirket üst yönetiminin alacağı kararlara 
bağlıdır. 
 
Çünkü şirketin faaliyet alanına bağlı olarak ülke ve yerel yönetimler tarafından görevler verilebilir. 
Savaş durumunda oluşabilecek tehlikeler aşağıdaki gibidir: 
 

 Hava Saldırısı İhtimali 
 Bombardıman 
 Kimyasal serpinti 
 Radyoaktif serpinti 

 
Tehlike anında bu tehlikeleri ifade eden sirenler Sivil Savunma Müdürlüklerince tespit edilmiştir. 
Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan bu sirenler tehlikenin özelliğine göre çalınarak vatandaşlar 
bilgilendirilir. 
 
İkazlar ve bu ikazlarda hareket tarzı aşağıdaki gibidir. 
 
1.Sarı İkaz  
 
Hava saldırısı ihtimali var olduğunu işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur. Bu 
ikazı duyunca; bina içindeki gaz, elektrik, su ana kaynağından kapatılmalıdır. Yanan ocak, soba gibi 
ekipmanlar söndürülmeli, kapı ve pencereler kapatılmalı ve perdeler kapatılmalıdır. Mevcut ilkyardım 
çantaları ve ekipmanları, pilli veya transistorlu kısa dalga veya fm radyo, el fenerleri ve aydınlatma 
ekipmanları, mevsime uygun giyim kuşam malzemeleri, yemek ve içmek için gerekli olan kap ve 
kacaklar, içme ve kullanma suları ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeler sığınak ve bodrumlara 
taşınmalıdır. Bu hazırlıklar birkaç gün orada kalınacakmış varsayılarak yapılmalıdır. İkaz sesi 
duyulduğunda eğer dışarıda bulunuluyorsa hemen sığınılabilecek bir sığınak, bodrum, duvar dibi veya 
çukura yaklaşılmalı ve girilmelidir.  
 
2.Kırmızı İkaz 
 
Hava saldırı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı ikaz,  3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren 
sesi ile duyurulur. Bu ikazı duyunca sarı ikaz sırasında eksik kalanlar tamamlanmalıdır. Gerekli olan 
malzemeleri de alarak hemen sığınak veya sığınma yerlerine gidilmelidir. Tehlike geçti ikazı verilinceye 
kadar sakin bir şeklide burada beklenilmelidir. Bina dışında bulunuluyorsa; hemen en yakın bir sığınak,  
sağlam bir bodrum, duvar dibi veya çukur bir yere sığınarak saklanılır. Tehlike geçti ikazına kadar 
sükunetle beklenilir. 
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3.Siyah İkaz 
 
Radyoaktif serpinti tehlikesini işaret eden bu ikaz ise 3 dakika süreli kesik-kesik siren sesi ile duyurulur. 
Bu ikazla hemen, yukarıda olduğu gibi gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte sığınak veya 
sığınma yerlerine gidilmelidir. Yapılacak uyarılara hazırlıklı olunur. Saldırının kimyasal silahlarla 
yapılması halinde, ikaz radyoaktif serpintide olduğu gibi 3 dakika süreli kesik kesik siren sesi ile ve 
Radyo - Tv den verilir. Bu ikazı duyulunca, bulunulan binada sığınak veya sığınma yeri yoksa 
Konutların ve işyerlerinin iç kısımlarında penceresi az ve korunmaya elverişli bir bölümü sığınma yeri 
olarak seçilir. İçeriye gaz sızmasını önlemek için kapı ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralıklarını 
bant macun veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatılmalıdır. Ağız ve burunu ıslatılmış bez 
arasına konulmuş ıslak pamukla maskelenmelidir. İlk yardım malzemeleri, depolanmış su ve temiz 
bezleri alarak sığınma yerinde tehlike geçti ikazına kadar beklenilir. 
 
Dışarıda bulunuyorsa; En yakın kapalı yere gidilir, yalnız kapalı yere girmeden önce, elbiselere gaz 
bulaşmış olabileceğinden, elbiseler yıkanmalı veya değiştirilmelidir. Mümkünse naylon torbaya konmalı.  
 
Cilt bol su ile yıkanmalıdır. Su yoksa temiz bir bezle bulaşan yerler sürtmeden emdirilerek 
temizlenmelidir. Kimyasal gaza maruz kalmış kişide nefes alma zorluğu, baş dönmesi, kusma, kızarıklık 
ve gözlerde yanma, şişme görüldüğünde, yine bol su ile bu bölgeler yıkanmalıdır. Kişi sıcak tutulmalı, 
fazla hareket ettirmemelidir. En kısa zamanda tedavi merkezlerine ulaştırmaya çalışılmalıdır. Kirlenmiş 
araç ve gereçleri deterjanlı su veya çamaşır suyu ile temizleyerek gerekirse kullanmalıdır. 
 
4.Beyaz İkaz 
 
Tehlike geçti işareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haberi duyunca 
sığındığınız yerden çıkarak normal yerlerinize dönülür, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım edilir. Bu 
İkaz ve Alarm işaretlerini tanımak, tanıtmak ve alınacak tedbirleri bilmek, olağanüstü hal ve savaş 
durumundan en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır. 

 

7.5 Kulenin Üstünde (monkey board vs.)  Sağlık Problemi Yaşanması Halinde Hareket 
Tarzı 
 
Kulenin üst katlarında bir personelin sağlık problemi yaşaması (personelin bayılması, fenalaşması, kalp 
krizi vs.) durumunda öncelikle personelin bulunduğu noktada İlk yardım yapılması sağlanarak hayati 
fonksiyonlarını devam ettirmesi sağlanacaktır. 112 aranarak Ambulansın çağırılması ve Y-ADME lideri 
derhal bilgilendirilecektir. Y-ADME liderinin Arama Kurtarma ekibini bilgilendirmesi neticesinde paraşüt 
sedye ile rahatsızlanan personelin kuleden tahliyesinin yapılması için harekete geçilir. Arama kurtarma 
ekip üyeleri kuleden tahliye edilmesine karar verilen personelin eğer bilinci kapalı ya da acil hastaneye 
ulaştırılması söz konusu ise kulede hastanın bulunduğu noktaya sedyeyi ulaştırırlar. 
 
Hastanın sedyeden düşmemesi için gerekli bağlama ve emniyete alma işlemi sağlandıktan sonra, bu 
tarz durumlar için dizayn edilmiş Havalı Vinç vasıtasıyla güvenli bir şekilde bağlanarak Kule katına 
(masaya) aşağıya indirilir. Bundan sonrasında yaralı personelin paraşüt tipi sedyenin baş kısmından 
kontrol halatları yardımıyla merdivenden kızaklama yöntemiyle indirilir ve hastaneye sevki 
gerçekleştirilir. 
 

7.6 H2S/Zehirli Gaz Gelişi 
 
Kick farkedildikten sonra kuyu basıncını etkileyen ana etkenlerden biri içeri akışın hacmidir. Akış ne 
kadar küçükse kuyu kapama operasyonu sırasındaki basınç o kadar hafif etkide olacaktır. Bu 
doğrultuda sondaj ekibinin bir kick şüphesi veren bir işaret fark ettiklerinde çabucak eyleme geçmeleri 
ve derhal belirlenmiş kontrol prosedürünü yürütmeleri önemlidir. 
 
Tatbikatlar, gerçek bir acil durumda ekibin prosedürleri uygulamak için ihtiyaç duyacağı zamanı en aza 
indirmeye yönelik olmalı. Kuyu ile ilgili tatbikatlar mümkün olduğunca sık tekrarlanmalı. Kuyu şartları 
elverdiği sürece yapılması gereken bu tatbikatların sıklığını Kule Müdürü takdir edecektir. Kule Müdürü, 
sondaj ekibinin her bir üyesinin, operasyona tüm detaylarıyla hakim olduğuna karar verdiğinde tatbikat 
sıklıklarını azaltabilir. Tatbikatlar en az “H2S Tatbikat Sıklığı” nda belirtilen sıklıklarda tekrarlanmalıdır. 
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7.7. Kick (Kuyudan Geliş) 
 
Kick farkedildikten sonra kuyu basıncını etkileyen ana etkenlerden biri içeri akışın hacmidir. Akış ne 
kadar küçükse kuyu kapama operasyonu sırasındaki basınç o kadar hafif etkide olacaktır. Bu 
doğrultuda sondaj ekibinin bir kick şüphesi veren bir işaret fark ettiklerinde çabucak eyleme geçmeleri 
ve derhal belirlenmiş kontrol prosedürünü yürütmeleri önemlidir. 
 
Tatbikatlar, gerçek bir acil durumda ekibin prosedürleri uygulamak için ihtiyaç duyacağı zamanı en aza 
indirmeye yönelik olmalı. Kuyu ile ilgili tatbikatlar mümkün olduğunca sık tekrarlanmalı. Kuyu şartları 
elverdiği sürece yapılması gereken bu tatbikatların sıklığını Kule Müdürü takdir edecektir. Kule Müdürü, 
sondaj ekibinin her bir üyesinin, operasyona tüm detaylarıyla hakim olduğuna karar verdiğinde tatbikat 
sıklıklarını azaltabilir. Tatbikatlar en az “H2S Tatbikat Sıklığı” nda belirtilen sıklıklarda tekrarlanmalıdır. 

 
8.0 TAHLİYE PROSEDÜRÜ 
 
Bu prosedürün amacı; Herhangi bir acil durumun oluşması sonucunda çalışanların, önemli evrak ve 
ekipmanın tahliyesinde izlenilmesi gerekli hareket tarzını belirlemektir. 
 
Tahliye prosedürün uygulanmasından Y-ADME Lideri, Acil durum ekipleri başta olmak üzere tüm şirket 
çalışanları sorumludur. 

8.1 Tahliye Çeşitleri 
 

 Planlanmış Tahliyeler 
 Önlem Amaçlı Tahliyeler 
 Acil Durum Tahliyeleri  

 
Planlanmış Tahliyeler: Daha önceden bilinen ve belirlenmiş olan hava durumlarındaki değişimler, 
yasal zorunluluklardan kaynaklanan tahliyeler bu grupta yer alır. Acil durum olarak düşülmez. 

 
Önlem Amaçlı Tahliyeler: Önlem amacıyla yapılan personel azatlımı bu grupta yer alır. Çalışmayı 
etkileyebilecek kadar zor hava şartlarının oluşması, yaklaşan fırtınalar, kontrol edilemeyen yangınlar 
sonrası güvenlik sistemlerindeki aksamalar, salgına dönüşme ihtimali olan bulaşıcı hastalık riskleri, 
olması muhtemel iç kargaşa ve savaş durumu ihtimali sayılabilir. Bu gibi durumlarda önlem amacıyla 
tahliyeler yapılır.  

 
Acil Durum Tahliyeleri: Önlem amaçlı tahliye durumların aşılması hallerinde Acil Durum tahliyeleri 
gerçekleştirilir. Kontrolün tamamen tesis yönetici ve acil durum müdahale ekiplerinin kontrolünden 
çıkması durumunda, tesisin personel açısından yaşanmaz bir hale gelmesi ve öngörülemeyen olay 
neticesinde Acil durum tahliyeleri gerçekleştirilir. 
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8.2 Tahliyeye Karar verme ve Uygulanacak Hareket Tarzı 
 
Tahliye çeşidi ne olursa olsun tahliyeye Y-ADME Lideri karar verir. Olay neticesinde; olayın şekli, olası 
zararları, personel sayısı, personelin veya tesisin zarar görme ihtimali ve büyüklüğü, acil durum 
ekiplerinin olaya müdahale kapasitesi ve yeterliliğini analiz eden Y-ADME lideri tahliyenin şekline ve 
boyutuna karar verir.  
 
Tahliyeye karar verilmesinin ardından bütün şirket çalışanları ve taşeron çalışanları haberdar edilir.  
 
Tahliyenin sebebi ve çeşidi açıklanır. Tahliye sırasında kullanılacak yöntem ve araçlar belirlenir.  
 
Gerekiyorsa dışarıdan destek istenir. Pikaplar, servis araçları veya dışarıdan getirilecek otobüsler, 
duruma göre helikopter veya uçaklar ayarlanır. 
 
Tahliye edilecek personel belirlenir. Bu personele bildirim yapılır. Tahliye edilecek personelin bilgileri 
alınarak gerekli kayıtlar tanzim edilir. Gerekiyorsa önceden belirlenmiş olan alan veya bölgede 
personelin toplanması sağlanır. 
 
Bu aşamada mümkün olan en iyi şartlarda tesis – kule çalışmaları durdurularak tesis – kule güvenliği 
sağlanır. 

 
9.0 ACİL DURUM TATBİKATLARI 
 
Acil durum tatbikatları; acil durumlarda kazaları önlemek, personele ve ekipmana gelebilecek zararları 
en aza indirmek, acil durum ekiplerinin olaylara her zaman hazır durumda olmalarını sağlamak, 
kullanılacak malzeme ve ekipmana alışık olmalarını sağlamak ve olası hatalı davranışları tespit ederek 
bunların giderilmesi sağlamak amacıyla yapılır. 
 
Acil Durum tatbikatları aşağıda belirtilen periyotlarda yapılır. 

 

Tatbikat Çeşidi Uygulama Periyodu 

İlkyardım Tatbikatı Ayda 1 Defa 

Yangın Söndürme Tatbikatı Ayda 1 Defa 

Kurtarma Tatbikatı Ayda 1 Defa 

Kapalı Alan Kurtarma Tatbikatı Ayda 1 Defa 

Sızıntı Tatbikatı Ayda 1 Defa 

Patlama Tatbikatı Ayda 1 Defa 

Diğer Acil Durum Tatbikatları Yetkili kişi tarafından belirlenir. 

 
Gerçek bir acil durumda müdahalenin düzgün işleyeceğini kesinleştirmenin en iyi yolu sık sık pratik 
yapmaktır. Bu durum hayatta kalma ve hayat kurtarma şansını arttırır. 
 
Oluşması muhtemel şartlar göz önüne alınarak gerçekçi senaryolar belirlenmelidir. Bu senaryolar her 
seferinde çeşitlendirilerek oluşabilecek bütün şartlara hazır hale gelinmelidir. 
 
Tatbikatlar; takılan personelin kendisine olan özgüvenini arttır. Kullanılan ekipmanın yeterliliğini test 
eder. Çok önemli personelin, ekipmanın yokluğunda bile olaylara müdahale yeterliliği kazandırır. 
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10.0 ACİL DURUM DAHİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ LİSTESİ 
 

Adı Soyadı Görevi Ünvanı İletişim Numarası 

 Y-ADME Lideri Kule Müdürü  

 Y-ADME Lideri Kule Müdürü  

 İSG Sorumlusu İSGÇ Temsilcisi  

 İlk Yardım Ekip Lideri İş Yeri Hekimi  

 Yangın Söndürme Ekip Lideri Derikmen  

 Arama Kurtarma Ekip Lideri Baş Sondör  

 Çevre Koruma Ekip Lideri Baş Sondör  

 Teknik Ekip Lideri Makine Bakımcı  

 Koruma Ekip Lideri Elektrikçi  

    

 
 
11.0 ACİL DURUM DIŞ DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ LİSTESİ 
 

Hızır Acil Ambulans 112 

Yangın İhbar 110 

Polis İmdat 155 

Jandarma İmdat 156 

Elektrik Arıza 186 

Su Arıza 185 

Gaz Arıza 187 

İtfaiye  

………… Devlet Hastanesi  

………… Valiliği  

………… Belediyesi  
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12.0 ACİL DURUM EKİPLERİ LİSTELERİ 

12.1 İlkyardım Ekip Listesi 
 

Adı Soyadı Görevi Ünvanı İletişim Numarası 

 Ekip Lideri Doktor  

 Üye Sondör Yardımcısı  

 Üye Sondör  

 Üye Sondör Yardımcısı  

12.2 Yangın Söndürme Ekip Listesi 
 

Adı Soyadı Görevi Ünvanı İletişim Numarası 

 Ekip Lideri Derikmen  

 Üye Floorman  

 Üye Floorman  

 Üye Floorman  

 

12.3 Arama Kurtarma Ekip Listesi 
 

Adı Soyadı Görevi Ünvanı İletişim Numarası 

 Ekip Lideri Baş Sondör  

 Üye Derikmen  

 Üye Floorman  

 Üye Floorman  

 
 

12.4 Çevre Koruma Ekip Listesi 
 

Adı Soyadı Görevi Ünvanı İletişim Numarası 

 Ekip Lideri Baş Sondör  

 Üye Floorman  

 Üye Kaynakçı  

 Üye Sondör Yardımcısı  
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12.5 Teknik Ekip Listesi 
 

Adı Soyadı Görevi Ünvanı İletişim Numarası 

 Ekip Lideri Makine Bakımcı  

 Üye Floorman  

 Üye Floorman  

 Üye Meydancı  

 

12.6 Koruma Ekip Listesi 
 

Adı Soyadı Görevi Ünvanı İletişim Numarası 

 Ekip Lideri Elektrikçi  

 Üye Mekanikçi  

 Üye Kaynakçı  

 Üye Elektrikçi  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.H 

 

SEÇME ELEME KRİTERLERİNE TABİ 

PROJE BAŞVURU BEDELİNE AİT FATURA 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.İ 

 

MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL 

MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 10.11.2015 TARİH VE 12489 

SAYILI YAZISI (KUYU İZİN YAZISI) 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.J 

 

MANİSA VALİLİĞİ, YATIRIM İZLEME VE 

KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI’NIN 31.07.2019 

TARİH VE 16207 SAYILI YAZISI 



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 

UNCUBOZKÖY MAHALLESİ İZMİRBALIKESİR
 KARAYOLU ÜZERİ NO:181 YUNUSEMRE MANİSA

İlgi : 23.07.2019 tarihli ve 17446 sayılı yazı.
        İlgi yazıda ilimiz Alaşehir İlçesi Akkeçili Mahallesi yakınlarında Sis Enerji Üretim A.Ş.
tarafından 2013/01 numaralı jeotermal işletme ruhsatında yapılması planlanan "Özmen4
JES (19,9 MWe)" projesi ile ilgili olarak hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası hakkında
Başkanlığımızın görüşü sorulmaktadır.
        Özmen4 JES (19,9 MWe) Proje Tanıtım Dosyası Başkanlığımız teknik elemanlarınca
incelenmiştir. Yapılan incelemede söz konusu projenin devam etmesinde 5686 Sayılı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği açısından
bir sakınca olmadığı kanaati oluşmuştur.
        Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ünal ÇAKICI
YİKOB Başkanı 
Vali Yardımcısı

T.C.
MANİSA VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Sayı   : 12661081-000-E.16207 31/07/2019
Konu : JES ve Jeotermal Sondaj Projesi

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(J4kzaY-p2bZKt-NAcwIF-VjGI2g-Yq5Q/mwV) kodunu yazınız.

Akmescit Mah. İzmir Cad. No:313 Yunusemre Manisa
Telefon No: (236)231 46 36 Faks No: (236)231 61 53

e-Posta: dogalkaynaklar@manisayikob.gov.tr İnternet Adresi: http://www.manisayikob.gov.tr/

Bilgi için: Hüseyin UYTUN
Mühendis

Telefon No:

 



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 

UNCUBOZKÖY MAHALLESİ İZMİRBALIKESİR
 KARAYOLU ÜZERİ NO:181 YUNUSEMRE MANİSA

İlgi : 23.07.2019 tarihli ve 17446 sayılı yazı.
        İlgi yazıda ilimiz Alaşehir İlçesi Akkeçili Mahallesi yakınlarında Sis Enerji Üretim A.Ş.
tarafından 2013/01 numaralı jeotermal işletme ruhsatında yapılması planlanan "Özmen4
JES (19,9 MWe)" projesi ile ilgili olarak hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası hakkında
Başkanlığımızın görüşü sorulmaktadır.
        Özmen4 JES (19,9 MWe) Proje Tanıtım Dosyası Başkanlığımız teknik elemanlarınca
incelenmiştir. Yapılan incelemede söz konusu projenin devam etmesinde 5686 Sayılı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği açısından
bir sakınca olmadığı kanaati oluşmuştur.
        Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ünal ÇAKICI
YİKOB Başkanı 
Vali Yardımcısı

31/07/2019     Jeoloji Mühendisi : Hüseyin UYTUN
31/07/2019     Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdür V. : Lütfi ÖZKAN

T.C.
MANİSA VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Sayı   : 12661081-000-E.16207 31/07/2019
Konu : JES ve Jeotermal Sondaj Projesi

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(J4kzaY-p2bZKt-NAcwIF-VjGI2g-Yq5Q/mwV) kodunu yazınız.

Akmescit Mah. İzmir Cad. No:313 Yunusemre Manisa
Telefon No: (236)231 46 36 Faks No: (236)231 61 53

e-Posta: dogalkaynaklar@manisayikob.gov.tr İnternet Adresi: http://www.manisayikob.gov.tr/

Bilgi için: Hüseyin UYTUN
Mühendis

Telefon No:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.K 

 

MANİSA VALİLİĞİ, İL KÜLTÜR VE TURİZM 

MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 31.10.2019 TARİH VE 896415 

SAYILI YAZISI 



Eren SÜLEK
Müze Müdür V.

 
 

Sayı : 26342969-169.99-E.896415 31.10.2019

Konu : İlimiz, Alaşehir İlçesi, Akkeçili
Mahallesi, JES ve Jeotermal Sondaj
Projesi Hk.

 

MANİSA VALİLİĞİNE
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

 
İlgi : 30.07.2019 tarihli ve 58050109-169.99-E.628288 sayılı yazınız.

 
İlgi yazı eki, Manisa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.07.2019 tarih ve

E.17446 sayılı yazısında Sis Enerji Üretim A.Ş. tarafından İlimiz, Alaşehir ilçesi, Akkeçili
Mahallesi civarında bulunan 2013/01 nolu Jeotermel Kaynak İşletme Ruhsatlı sahada
yapılması planlanan "Özmen-4 JES (19.9 Mwe)" projesi ile ilgili olarak ÇED yönetmeliği
hükümleri kapsamında Proje Tanıtım Dosyasının İl Müdürlüğüne sunularak inceleme ve
değerlendirme sürecinin başladığı belirtilip; bu kapsamda Proje Tanıtım Dosyasının
mevzuatımız kapsamında incelenerek kurum görüşümüzün, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir.

Söz konusu Proje Tanıtım Dosyasında belirtilen alanlar 17.10.2019 tarihinde
Müdürlüğümüz uzmanlarınca incelenmiş olup; hazırlanan uzman raporu ve eklerinin Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 

 

Ek : Rapor ve Ekleri (15 sayfa)
 

T.C.
MANİSA VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Manisa Müze Müdürlüğü

Saruhan Mah. Murat Cad. No:81
Telefon No : (236) 231 10 71  Belgegeçer No : (236) 232 00 62
e-posta : manisamuzesi@kultur.gov.tr

Bilgi için:Engin APAYDIN
Müze Araştırmacısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.L 

 

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 02.09.2019 TARİH VE 

39013 SAYILI YAZISI 
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EK-1.M 

 

DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 22.01.2020 TARİH 

VE 53254 SAYILI YAZISI 



Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Orjinal elektronik belge adresi: 'https://evrakdogrula.dsi.gov.tr' Doğrulama Kodu: YAKU-WV14-SY31-2066

Adres : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğü- Sanayi 
Caddesi No:39  35100 Bornova/İZMİR                           
Telefon : (232) 435 51 00  Belgegeçer (Fax)  : (232) 435 37 42
Kep Adresi :  dsi.2blgmud@hs01.kep.tr  Elektronik Ağ: www.dsi.gov.tr 

Bilgi İçin: 
Oktay SÖYLEMEZ Mühendis
Telefon :  
e-posta : oktaysoylemez@dsi.gov.tr

T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Sayı : 51091705-611.02-53254 22.01.2020
Konu : Özmen-4 JES (19,9 Mwe) 

Projesi hk.

ÇINAR MÜHENDİSLİK  MÜŞAVİRLİK A. Ş.A 
(Bağlıca Mahallesi Çambayırı Caddesi Çınar Plaza No:66/5 P.K. 06790 

Etimesgut/ANKARA/TÜRKİYE)

İlgi : a)23.07.2019 tarihli ve 17446 sayılı  yazınız. 
  b)09.10.2019 tarihli ve 51091705-611.02/644970 sayılı yazımız. 
  c)17.01.2020 tarihli ve 42 sayılı  yazınız. 

           Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün İlgi (a) yazısı ile Manisa ili, 
Alaşehir ilçesi, Akkeçili Mahallesi civarında bulunan 2013/1 nolu Jeotermal Kaynak İşletme 
Ruhsatlı sahada SİS Enerji Üretim A.Ş. tarafından 28 adet kuyu kullanılarak yapılması 
planlanan ''Özmen-4 JES (19,9 MWe)'' projesi ile ilgili olarak hazırlanan Proje Tanıtım 
Dosyasının incelenerek Bölge Müdürlüğümüz görüşünün bildirilmesi istenmiş ve ilgi (b) 
yazımız ile Bölge Müdürlüğümüz görüşü bildirilmişti.
           İlgi (b) yazımızda özetle; yapılması planlanan projenin Santral Alanı, Ö26, Ö29, Ö30, 
Ö31, Ö34, Ö35 ve Ö38 numaralı sondaj noktalarının işletmedeki Alaşehir Sulaması 
içerisinde kaldığı, Alaşehir Sulamasının önemi sebebi ile söz konusu santralı alanı ve sondaj 
noktalarının sulama alanı dışında yer alacak şekilde yeniden konumlandırılması gerektiği 
belirtilmiş ve bu kapsamda gerekli revizyonlar yapıldığı takdirde söz konusu projenin yeniden 
değerlendirileceği ifade edilmiştir.
           İlgi (b) yazımız doğrultusunda, firma tarafından ilgi (c) yazı ile projede gerekli 
revizyonların yapıldığı belirtilerek, revize proje tanıtım dosyası ile birlikte hidrojeolojik 
değerlendirme raporu sunulmuş olup projeye ilişkin Bölge Müdürlüğümüz görüşünün 
bildirilmesi istenmektedir.
           Konu Bölge Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Buna göre;
           İlgi (b) yazımız ile Alaşehir Sulaması içerisinden çıkarılması istenen santral alanı ve 
sondaj noktalarının sulama sahası içerisinden çıkarıldığı görülmüştür. Ancak, ÇED alanının 
ve ruhsat alanının bir kısmı Alaşehir Sulaması içerisinde kalmaktadır. Dosyada, 
projenin ilerleyen aşamalarında santralin ihtiyacının değişen koşullarına bağlı olarak 
üretim ve reenjeksiyon kuyu sayılarında artma olması durumunda ÇED Yönetmeliği 
çerçevesinde gerekliliklerin yerine getirileceği ifade edilmektedir. Yazımız ekinde 
sunulmakta olan topografik haritada mavi renkle taralı olan işletmedeki Alaşehir 
Sulaması sulama sahası içerisine ilerleyen dönemlerde de kesinlikle girilmeyeceğine ve 
bu  alanda hiçbir işlem yapılmayacağına dair taahhüt verilmelidir.
           Sondaj lokasyonları için derelerin/nehirlerin her iki sahilinde, dere/nehir şev üst 
çizgisinden itibaren 25’er metrelik alan kullanılmayarak boş bırakılmalıdır.
           Proje kapsamında gerçekleştirilecek (arazi hazırlama ve ulaşım/nakliye dahil) her türlü 
faaliyet sırasında, sondaj çalışma alanları ve çevresindeki dere/nehir yataklarına her türlü 
müdahaleden kaçınılmalı, bu derelerin/nehirlerin kadastral ve doğal yatakları ile mevcut yatak 
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genişlikleri korunmalı, suyun tam ve serbest akışını engelleyecek faaliyetlerde 
bulunulmamalıdır. Arazide, çalışma alanının köşe noktalarına beton kazıklar çakılarak faaliyet 
alanları belirlenmeli, dere yatakları hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Faaliyet kapsamındaki 
ulaşım/nakliye yolu güzergâhlarının dere/nehir yataklarını kestiği noktalarda yapılması 
gerekecek çay/dere geçişleri ile ilgili projeler, uygulama öncesinde İdaremiz görüşüne 
sunulmalı; hidrolik akış kesitine uygun ve akış kesiti daha küçük ebatları gerektirse dahi en az 
2.00 m x 2.00 m ebatlarında geçiş yapıları yapılmalıdır. Dere yataklarının üzeri her ne amaçla 
olursa olsun kapatılmamalı, dere yataklarındaki uygulamalarda 2006/27 ve 2010/5 sayılı 
Başbakanlık Genelgeleri ile ilgili tüm kanun, genelge ve yönetmeliklere uygun olarak hareket 
edilmelidir.
           Görüş istenen Proje alanının içerisinde taşkınlara karşı her türlü önlem faaliyet 
sahibince alınmalıdır. Herhangi bir taşkın olayından dolayı oluşabilecek can ve mal kaybı, 
üretim kaybı dahil her türlü zarar ziyandan İdaremiz ve çalışanlarının sorumlu tutulmayacağı 
ve bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacağı kabul edilmelidir. Ruhsat sahası 
içerisinden Alaşehir Çayı geçmekte olup, söz konusu çayın yatak mihverinden itibaren 
sağlı sollu 75.00’şer metre olmak üzere 150.00 metre genişliğindeki şeritvari alan taşkın 
alanı Bakanlar Kurulu Kararı ile taşkın alanı ilan edilmiştir. Taşkın sahası ilan edilen 
alanda 4373 Sayılı Kanun Hükümlerine uygun hareket edilmelidir.
           Proje alanına yönelik verilen jeolojik ve hidrojeolojik bilgiler ve değerlendirmeler 
detaylandırılmalı, anılan birimlerin formasyon deneştirmesi yapılarak belirtilmelidir. 
Bölgenin jeoloji haritasına ek olarak, çalışma alanına ait  ayrıntılı jeoloji ve hidrojeoloji 
haritası hazırlanarak (Hazırlanacak hidrojeoloji haritasında YAS akım yönleri de 
gösterilmelidir), işletmenin faaliyete geçmesinden önce hidrojeolojik değerlendirme 
raporu için uygunluk görüşü İdaremizden alınmalıdır.
           Hidrojeolojik Değerlendirme Raporunda işaretlenen gözlem noktalarının raporda 
detaylı olarak gösterilmesi (koordinatları, hidrojeolojik harita üzerinde gösterimi 
vb.) gerekmektedir. Bu kapsamdayeraltısuyu akış doğrultusunda temsili lokasyonlardan 
işletmeye geçilmeden önce gözlem noktalarının DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün bilgisine 
sunulmalıdır. İşletme faaliyetine geçilmeden önce ve sonra belirlenen gözlem noktalarından 
örnek alınması gerekmektedir. Gözlem kuyularına yeraltı sularının sıcaklık ve EC değerlerini 
ölçen otomatik limnigraf monte edilmelidir. İzleme sonuçları aylık periyotlar halinde DSİ 2. 
Bölge Müdürlüğünün bilgisine sunulmalıdır.
           Jeotermal faaliyetten kaynaklanabilecek başta arsenik ve bor olmak üzere; ilki faaliyet 
öncesi alınmak üzere, her mevsimsel dönemde bir defa olmak kaydı ile yılda en az dört kere, 
proje etki alanını temsil edecek yüzey ve yeraltısuyu noktalarından, fiziksel ve kimyasal 
(sıcaklık, tuzluluk, elektriksel iletkenlik, pH, çözünmüş oksijen, hidrojen-sülfür, alkalinite, 
bakır, çinko, cıva, kurşun, demir, mangan, kadminyum, arsenik, toplam askıda katı madde,  
toplam organik madde, karbon, vb. parametreler) belirlenerek, ölçümleri Bölge 
Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.
           Faaliyetin yüzey ve yeraltı suları üzerindeki olumsuz etkilerinin engellenmesi ve bu 
etkilerin izlenebilmesi amacıyla Kurumumuzca belirlenecek her türlü önlem, izleme çalışması 
vb. uygulamanın faaliyet sahibince yerine getirileceği ve bu uygulamalarla ilgili idari, hukuki, 
mali tüm sorumluluğun faaliyet sahibine ait olacağı kabul ve taahhüt edilmelidir.
           “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında gerekli izinler alınmalıdır. Arazi 
hazırlama, inşaat ve işletme aşamalarında, jeotermal akışkan, sondaj çamuru ve tesisten 
kaynaklanacak her türlü atık/atıksuyun derelere ulaşması veya deşarj edilmesi önlenmeli, bu 
atıkların mevzuata uygun biçimde bertarafı sağlanmalıdır.
           Arazi hazırlama, inşaat ve işletme aşamalarında, jeotermal akışkan, sondaj çamuru ve 
tesisten kaynaklanacak hafriyat artığı, pasa malzeme vb her türlü atık/atıksuyun derelere 
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ulaşması veya deşarj edilmesi önlenmeli; "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve 
Lisanslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerekli izinler alınarak bu atıkların mevzuata 
uygun biçimde bertarafı sağlanmalıdır.
           167 Sayılı Yeraltısuları Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği ve Kontrolü 
Yönetmeliği, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine uyulmalıdır.
           Projenin ilerleyen aşamalarında sondaj alanlarında veya ruhsat alanının diğer 
bölümlerinde gerçekleştirilmek istenecek jeotermal kaynak arama, üretim, reenjeksiyon 
amaçlı sondajlar, akışkan iletimi, enerji üretim tesisi vb. her türlü faaliyet hakkındaki 
Kurum görüşümüz ayrıca alınmalıdır.
           Sonuç olarak, yukarıda belirtilen taahhütlere uyulması ve gerekli bilgilerin 
faaliyet işletme aşamasına geçmeden önce tamamlanması şartıyla uygun görülmektedir.
           Gereğini arz/rica ederim.

Hasan Cenk ÇETİN  
 Bölge Müdürü a.  

 Bölge Müdür Yardımcısı

EK/EKLER :  
1-Revize Proje Tanıtım Dosyası (CD)
2-Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu (CD)
3-topografik harita ( 1 adet)

DAĞITIM : 
 Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Manisa )
 Çınar Mühendislik  Müşavirlik A. Ş.a (Bağlıca Mahallesi Çambayırı Caddesi Çınar Plaza 
No:66/5 P.k. 06790 Etimesgut/Ankara/türkiye )
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EK-1.N 
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EK-1.O 

 

HİDROJEOLOJİK DEĞERLENDİRME RAPORU 



























































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.P 

 

TARIM DIŞI KULLANIM İZNİ İÇİN 

TAAHHÜTNAME 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 

 

YER BULDURU HARİTASI 



 

 

 

Denizli-Uşak Yolu 

2013/01 Numaralı 

Ruhsat Sınır Çizgisi 

Alaşehir-Kula Yolu 

Kanal Yan Yolu 
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PROJE ALANINI GÖSTERİR 

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 

1/100.000 ÖLÇEKLİ ONAYLI ÇEVRE DÜZENİ 

PLANI, LEJANDI VE İLGİLİ PLAN HÜKÜMLERİ 
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Ruhsat Alanı Poligon 1

Kuyular

Santral Alanı

Ruhsat Alanı Poligon 2

İzmir

Manisa
Kütahya

Uşak

Eskişehir

Afyonkarahisar

Balıkesir

Denizli IspartaAydın

Ankara

ÇINAR	
MÜHENDİSLİK

MÜŞAVİRLİK	A.Ş.

Kaynak: 1/100 000 Ölçekli L20 ve L21 Paftaları Çevre Düzeni Planı,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

ÇINAR CBS BÖLÜMÜ
Lisanslı												Kullanıcısıdır.

ÇEVRE	DÜZENİ
PLANI

!A ÇED İzni Alınacak Kuyular
!A ÇED İzni Bulunan Kuyular

Santral Alanı
ÇED Alanı
Ruhsat Alanı

0 42
Km

ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) PROJESİ

Rev Kontrol TarihÇizen Projeksiyon DatumÖlçek
0 Barış Uslu Serkan Muratlı 20.01.2020 1/100000 UTM Zon 35 ED 50

SİS	ENERJİ	
ÜRETİM	A.Ş.

Gösterim
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PROJE ALANINI GÖSTERİR 

1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA  
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1 JEOLOJİ 
 

1.1. Genel Jeoloji 
 

Batı Anadolu, Gediz ve Büyük Menderes grabenleri civarındaki jeolojik yapı genel 
olarak Neojen öncesi temel, Neojen ve Kuvaterner yaşlı sedimanter birimler olmak üzere 
üç grupta toplanmıştır. 

 
Bölgede yer alan Neojen öncesi temel kayalar, Menderes Masifine ait metamorfik 

kayaçlar ile temsil edilir. Bu kayaçlar baskın olarak; kuvarsitler, gnayslar, mikaşistler ve 
kalkşistlerden oluşur. Genellikle bu kayaçlar grimsi, koyu gri, yeşilimsi ve sarımsı 
kahverengi renklerdedirler. Bol çatlaklı olan bu kayaçların yanı sıra yer yer mermer ara 
katkıları da gözlenmektedir. Aynı zamanda Yeşilkavak İlçesi’nin GB kesimlerinde görülen 
Menderes Masifi Metamorfitleri içerisinde, eş yaşlı denilebilecek granodiyorit sokulumu 
görülmektedir. Birimin yaşı Paleozoyik-Mesozoyik’tir.  

 
Neojen yaşlı birimler genelde akarsu ve göl fasiyesinde gelişmiş birbirine geçişli 

çökel kayalardan oluşur. Birim; Erken-Orta Miyosen-Pliyosen yaş aralığındaki kayalarla 
temsil edilir. Metamorfik temel üzerine uyumsuz olarak gelen Neojen yaşlı istifin tabanı; 
Menderes Masifine ait oldukça köşeli, şist ve gnays parçaları içeren konglomeralardan 
oluşur. Üste doğru sarımsı kumtaşı ve çamurtaşı ardalanmasıyla devam eder. Birimin üst 
düzeylerinde, içerisinde kireçtaşı ve konglomera merceklerinin de yer aldığı laminalı 
çamurtaşları içermektedir. İstif üste doğru kırmızı rengin hakim olduğu köşeli 
konglomeralar, üst düzeylerinde ise açık kırmızı-gri renkli konglomera ve kumtaşı 
ardalanması ile devam eder. İstif; üst seviyelerde açık sarı renkli, yarı pekleşmiş 
konglomera ve kumtaşları ile son bulur  

 
Bölgede Kuvaterner yaşlı birimleri ise, Neojen yaşlı birimler üzerine açısal 

uyumsuzlukla gelen eski alüvyon, traverten ve güncel alüvyonel çökelleri temsil 
etmektedir.  

 
1.2. Proje Alanı Jeolojisi  
 

Proje kapsamında planlanan santral alanı ve sondaj lokasyonları, Gediz Grabeni 
içerisinde Kuvaterner yaşlı çökeller üzerinde yer almaktadır. Bu çökeller genelde, 
akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi malzemelerin, suyun akış hızının 
azalması sonucu elverişli yerlere birikmesi sonucu meydana gelen tortullardır. 

 
Ruhsat alanı içinde mostra veren bir diğer birim ise, bölgede temeli oluşturan 

Menderes Masifine ait metamorfitlerdir. 
 
Proje alanı ve çevresinde yer alan jeolojik birimler ve litolojik özellikleri yaşlıdan 

gence doğru aşağıda verilmiştir. Proje alanı ve çevresine ait genelleştirilmiş stratigrafik 
sütun kesiti Şekil 1.2.1’de, 1 / 25 000 ölçekli jeoloji haritası ise Ek-I ’de sunulmuştur. 
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Şekil 1.2.1. Proje alanı ve çevresine ait genelleştirilmiş stratigrafik sütun kesiti         Kaynak: Eravcı,B., vd. ,2007    
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Stratigrafi 
 
Prekambriyen - Paleozoyik 

 
Menderes Masifi (pEgm, pEgg) 

Menderes Masifinin temelini gözlü gnays, granitik gnays, bantlı gnays ve 
migmatitten yapılı gnays birimi oluşturur. Bu birimi uyumlu olarak, metavolkanit (dar 
anlamıyla leptit) birimi üstler.  

Metavolkanit birimini, ilk bakışda uyumlu izlenimi veren bir dokanak ile şistler üstler. 
Dokanak boyunca şiddetli metamorfizma ve yapraklanma gözlenir. Şistler içerisinde 
sürekli metakuvarsit, kuvarsitşist, kuvars-muskovitşist ara katmanlarına rastlanır. Disten-
staurolit-granat şistlerde iri granat porfiroblastlan kapsayan, koyu renkli amfibolit 
mercekleri yaygındır. Buna karşın tavan şistlerinde fillit ve kalkşist düzeyleri artar. Şistlerin 
üst düzeylerinin Üst Devon-Üst Permiyen aralığında olduğu düşünülmektedir. 

Menderes Masifinin şist zarfını uyumlu bir dokanakla, platform tipi karbonatlı seriden 
türemiş, kalkşist ve mermerler örter. Tabanda şistler ile ardalanmalı olan ve iyi 
katmanlanma sunan mermerler, tavanda kaba taneli ve katmansız bir görünüm kazanırlar. 
Beyaz, mermerlerin alt düzeyleri dolomitiktir; üst düzeylerinde özellikle Masifin güney 
kanadında kilometrelerce uzanan, zımpara cevherli kuşak yer alır. Mermer ve rekristalize 
kireçtaşlarının Üst Triyas-Üst Kretase yaşlı oldukları söylenmektedir. 

Gnays: Menderes Masifinin temelini gözlü gnays, granitik gnays, bantlı gnays ve 
migmatitten yapılı gnays birimi oluşturmakta olup, hiçbir yerde gnaysın tabanını görmek 
olası değildir. Görünür kalınlığı 2-3 km’yi bulan gnays birimini uyumlu olarak 
metavolkanitler üstler. Son yıllarda gnays birimi ile metavolkanit birimi arasında yer alan, 
5-300 m kalınlığında bir "mavi gözlü gnays" düzeyi bulunmuştur  

Migmatit-Metagranit: Pan-Afrikan temele ait metakırıntılı seri Masif'in birçok 
bölgesinde kısmi ergime ve anatektik granit gelişimine ilişkin yaygın veriler içermektedir. 
Bu kayalar çok sayıda pegmatit ve granit tarafından kesilmektedir. Menderes Masifinin 
orta ve güney kesimlerinde ise, migmatizasyona uğrayan kayaların tamamı metakırıntılı 
serinin alt düzeylerine karşılık gelen paragnays - şist ardalanmasından türemektedir. 
Alaşehir -Kula arasında kalan alan migmatizasyon – granit gelişimi ilişkisinin en net 
gözlendiği bölgedir. 

Şistler: Menderes masifinin çekirdeğini oluşturan gözlü gnayslarla birlikte masifin 
örtü şistlerini oluşturan amfibollü şist, granatlı şist, kloritli şist, kalk şistler yer alır. Birimin 
üst kısımlarına doğru ince mermer bantları ve düzeyleri görülmektedir. 

 
Mermerler: Örtü şistleri üzerine uyumlu olarak gelen dolomitik mermerler 

PermoTriyas olarak yaşlandırılmıştır. Temeli oluşturan birimleri en az iki metamorfizma 
geçirmiştir. 
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Kuvaterner 

 
Alüvyon (Qal) 
 
Yaygın bir dağılım gösteren kuvaterner yaşlı birimleri Pleyistosen ve Holosen olarak 

ayırt etmek olanaklıdır.  
 
Pleyistosen, alüvyon yelpaze çökelleri, seki gereçleri, yamaç molozları ve I-II. Evre 

Kula bazaltları lavlarından oluşan Pleyistosen birimleri Paleozoyik ve Pliyosen yaşlı 
birimler üzerine uyumsuz oturmaktadırlar.  

 
Taneler çakıl, kaba çakıl ve blok boyutunda olup graben tabanına doğru boyları 

incelmektedir. Çok kötü boylanma gözlenmektedir. İyi tutturulmamış olan Pleyistosen 
çökellerinden eski birimlerle olan dokanakları yer yer faylıdır.  

 
Pleyistosen çökelleri üzerine, Holosen yaşlı en geç alüvyon yelpaze çökelleri, yamaç  

molozları , III. Evre bazalt lavları ve vadi tabanı  çökelleri gelmektedir. 
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2 TEKTONİK 
 

Batı Anadolu neotektonizması açılmalı tektonik rejimle temsil edilir. Bölgesel olarak K-G 
yönlü açılmalı tektonik rejim Anadolu genelinde izlenen neotektonizmanın bir sonucudur. 
Türkiye’de neotektonizmanın Orta-Üst Miyosen’de Doğu Anadolu’da Arap-Afrika levhaları ile 
Avrasya levhaları arasında gerçekleşen kıta-kıta çarpışması sonucu başlamış olduğu bilinir ve 
neotektonizma bu çarpışma sonucu ortaya çıkan Anadolu levhasının Kuzey ve Doğu Anadolu 
transform fayları boyunca batıya doğru kaçması şeklinde cereyan eden tektonik olaylar dizisini 
içerir. Batıya kaçış esnasında Anadolu bloğu Batı Anadolu’da saatin tersi yönünde rotasyonal 
bir dönme ile Ege Denizindeki Hellenik yay boyunca Afrika levhası üzerine itilmektedir. 

 
Büyükmenderes ve Gediz grabenleri neotektonik rejim içerisinde Batı Anadolu’da gelişen 

en büyük tektonik yapılardır. Biri birine simetrik geometrisi olan bu iki tektonik koridor günümüz 
morfolojisinde Aydın ve Bozdağ horstlarına karşılık gelen ve Menderes masifi çekirdeğinin 
yükselmesine bağlı olarak şekillenmiş graben sistemleridir. Buldan eşiği, doğu uçlarında biri 
birine yaklaşan bu iki grabeni biri birinden ayırır. Büyük Menderes grabeni batı ucunda Ege 
Denizi’ne açılır. Buna karşın Gediz grabeninin Ege Denizi ile yapısal ve morfolojik bir 
bağlantısı yoktur. Bu iki graben arasında Menderes masifi çekirdeğinin oluşturduğu yükselim 
yine D-B genel gidişli Küçükmenderes ovası tarafından morfolojik olarak ikiye bölünmüştür. 
Gerek havzanın sedimanter dolgu özelikleri gerekse jeomorfolojisi, Küçükmenderes ovasının 
Menderes masifi çekirdeğinin erozyonal süreçlerle deşilmesi sonucu şekillenmiş olduğunu 
gösterir. 

 
Gediz Grabeni 
 
Gediz grabeni doğuda Sarıgöl ile batıda Manisa ve Kemalpaşa arasında D-B genel 

uzanımında yaklaşık 150 km uzunluğundaki normal fay sistemine bağlı olarak şekillenmiştir. 
Doğudan batıya doğru genişleyen graben tabanı Neojen ve Kuvaterner yaşlı çökellerle 
kaplıdır. Grabenin güney kenarını boydan boya sınırlandıran düşük açılı sıyrılma fayı sistemin 
ana yapısal unsurudur. Grabenin güney kenarında ana sıyrılma fayına kabaca paralel uzanan 
bir seri sintetik ve antitetik fay bulunur. Sıyrılma fayının antitetik yapıları ise grabenin kuzey 
kenarını sınırlandırır. Salihli doğusunda BKB-DGD uzanımlı olan graben Salihli’den batıya 
doğru genişler ve çatallanarak kollara ayrılır. Gölmarmara, Halitpaşa, Manisa ve Kemalpaşa 
kolları bunlardan en belirgin olanlarıdır. Bu kollar normal faylarla biri birinden ayrılan blokların 
oluşturduğu adadağlarla birbirinden ayrılmaktadır. Anadolu’nun en önemli sismojenik 
zonlarından olan Gediz Grabeni’nin batısındaki faylardan kaynaklanabilecek depremler 
Manisa, İzmir ve çevresindeki yerleşmeleri etkileyecek konumdadır.  

 
Gediz Grabeni’nin batı ucunda yer alan faylar grabenin Kemalpaşa ve Manisa kollarını 

oluşturur. Manisa kolu doğu ucunda Turgutlu Fayı’nın KB devamlılığı şeklinde izlenen Manisa 
Fayı’na bağlı olarak şekillemiştir. Kemalpaşa kolundaki aktif yapıların başlıcaları ise graben 
ana sıyrılma fayı, Kemalpaşa Fayı ve bir transfer yapısı olan Dağkızılca Faylarından oluşur. 

 
Proje alanına en yakın diri fay, santral alanına yaklaşık 3,3 km, en yakın sondaj 

lokasyonuna (Ö-39) ise yaklaşık 1,7 km mesafeden geçmekte olup, proje alanı ve çevresine 
ait diri fay haritası Şekil 2.1‘de verilmiştir. 
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Şekil 2.1. Proje Alanı ve Çevresi Diri Fay Haritası Kaynak: İzmir NJ 35-7, Uşak NJ 35-8 , Paftaları, MTA, 2011 
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3 HİDROLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER 
 

Proje alanı Türkiye genelinde ayrılmış olan su havzalarından Gediz Havzası içerisinde 
yer almaktadır. Proje alanı yakın çevresinde bulunan en önemli yüzeysuyu, santral alanına 
yaklaşık 95 m, en yakın sondaj lokasyonuna (Ö-27) ise yaklaşık 85 m mesafede yer alan 
Alaşehir Çayı’dır. Ayrıca, ruhsat alanı sınırları içinde irili ufaklı mevsimsel akışa sahip kuru 
dereler ile sulama – kurutma kanalları da yer almaktadır. Proje alanı yakın çevresinde 
herhangi bir göl, gölet veya baraj bulunmamaktadır. 

 
Proje inşaat ve işletme aşamasında yüzey sularına hiç bir şekilde deşarj 

yapılmayacak, katı veya sıvı atık dökülmeyecek, dere yataklarının kesitleri 
daraltılmayacak, derelerin her iki sahilinde şev üstlerinden itibaren asgari 20'şer metrelik 
şeritvari sahada kazı ve dolgu yapılmayacak, erozyonla oluşacak rüsubatın dere 
yataklarına intikali saha içerisinde alınacak önlemlerle engellenecektir. 
 

Proje alanı ve çevresinde geniş yayılım sunan Kuvaterner yaşlı alüvyonlar, akifer 
özelliği göstermektedir. Alüvyon içerisinde farklı düzeylerde yer alan ve akiklüt özelliği 
gösteren geçirimsiz kil - silt bantları, farklı seviyelerde yatay akifer gruplarının oluşmasına 
sebep olmuştur. Alüvyondaki akifer gruplarından bazıları serbest akifer özelliği gösterirken, 
büyük bir kısmı da basınçlı akifer özelliği göstermektedir. 

 
Bölgede temeli oluşturan Menderes Masifi’ne ait karbonatlı kayaçlar (mermer ve 

dolomitli mermer) karstik ve çok çatlaklı olmaları nedeniyle sıcak ve soğuk su kaynakları için 
akifer özelliği göstermektedir. Menderes Masifi Metamorfitleri’ne ait gnays, kuvars - mika şist 
seviyeleri bazı bölgelerde jeotermal sistem için hazne kaya görevi görmekte olup, fillit, şist 
gibi seviyelerin ise geçirimlilikleri oldukça düşüktür.  
 

Proje kapsamında kullanılacak olan jeotermal akışkan çok derinlerde bulunan 
Metamorfik kayaçlardan sağlanacak ve kullanıldıktan sonra aynı sıcak su akiferine geri 
basılacaktır. Sondaj çalışmaları esnasında her casing (muhafaza borusu) indirilirken sıcak 
su ve soğuk su sistemlerinin birbirine karışmasını önlemek amacıyla, çimentolama işlemi 
yapılacaktır. 

 
Hem üretim aşamasında hem de reenjeksiyon çalışmaları sırasında, tatlı su 

akiferlerinin zarar görmemesine dikkat edilecek, kuyular açılırken yeraltı suyuna, jeotermal 
akışkan girişimine neden olabilecek teknik bir sorun (teçhizde yırtılma vb.) olması 
durumunda; jeotermal akışkanın, sondaj çamurunun ve her türlü atıkların yeraltı suyuna 
karışmasının ve kirlenmesinin önüne geçilebilmesi için gereken tedbirler alınacaktır. 
Ayrıca, yeraltı suları ile kaynakların korunması çerçevesinde yürürlükte bulunan tüm 
mevzuata uygun davranılacaktır. 

 
Proje alanı ile etki alanında bulunan yüzeysel ve yeraltı su kaynakları hakkında 

“Soğukyurt ve Tepeköy Jeotermal Alanlarına Ait Hidrojeolik Etki Değerlendirmesi Raporu” 
hazırlanmış olup Ek-1.o’da sunulmuştur. 

 
Ek-1.o’da verilen Soğukyurt ve Tepeköy Jeotermal Alanlarına Ait Hidrojeolik Etki 

Değerlendirmesi Raporu’na göre alandaki hidrolojik unsurlar aşağıdaki şekilde 
tanımlanmıştır.  

 
Akarsular, Tepeköy ruhsat sahasının içinden Kovalık çayı, Kargalı deresi ve Üçgöz 

deresi geçerek yine ruhsat sahası içerisinde Alaşehir Çayı’na katılmaktadır. Alaşehir Çayı 
Gediz nehrinin ana kollarındandır ve Salihli yakınlarında Gediz nehrine katılmaktadır. 

 
Alaşehir ovasının en büyük akarsuyu ve ana su kaynağı olan Alaşehir Çayı üzerinde 

iki akım gözlem istasyonu yer almaktadır. Bunlardan membada olan Baklacı akım gözlem 
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istasyonu, mansapta olanı ise Taytan Köprüsü akım gözlem istasyonudur. Baklacı akım 
gözlem istasyonu, ruhsat sahası içerisinde yer almakta olup akım gözlem istasyonuna ait 
bilgiler Ek-1.o’da yer alan “ Soğukyurt ve Tepeköy Jeotermal Alanlarına Ait Hidrojeolik Etki 
Değerlendirmesi Raporu” içerisinde bulunmaktadır. 

 
Su Kaynakları, ruhsat sahası içerisinde önemli bir su kaynağı yer almamaktadır. 
 
Göller, ruhsat sahası içerisinde doğal veya yapay göl bulunmamaktadır. 
 
Bataklıklar, ruhsat sahası içerisinde bataklık bulunmamaktadır. 
 
Sığ Kuyular ve Sondaj Kuyuları, Alaşehir grabeninde sulama ve kullanma amaçlı 

açılan 600’den fazla sığ kuyu ve sondaj kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyuların derinliği 20 
metreden 200 metreye kadar değişmektedir. Aşırı su kullanımına bağlı olarak yeraltı suyu 
seviyesi son 535 yılda yaklaşık 30 metreye yakın düşüm göstermiştir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

4 DOĞAL AFET DURUMU 

4.1. Depremsellik 
 

18.03.2018 tarihli ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan ve 
01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yenilenmiş “Türkiye Deprem Tehlike 
Haritası aşağıda Şekil 4.1.1.’de, verilmiş olup proje alanı üzerinde işaretlenmiştir. Proje 
alanı AFAD tarafından yayınlanan interaktif deprem tehlike haritası üzerinde incelenmiş 
olup, proje alanının yaklaşık orta noktasının 475 Yıl Tekrarlanma Periyodu için en büyük 
yer ivmesinin (PGA 475) 0,528 g olduğu tespit edilmiştir.  

 
Manisa İli’nin batısında Bergama-Menemen arası, kuzeydoğusunda Simav Fay Zonu, 

güneydoğusunda ise Büyük Menderes Grabeni’nin doğu ucunda diri faylar bulunmaktadır. İl 
sınırları içinde ise Soma-Kırkağaç-Gölcük Yöresi ve Gediz Grabeni diri fayları bulunmaktadır. 
Bu faylar çok eski tarihi devirlerden bu yana oluşan depremlerin kaynakları olarak, Manisa’yı 
etkilemişlerdir.  
 

Batı Anadolu ve civarında tarihsel dönemlere ait 482 deprem kaydedilmiştir. Bu deprem 
kayıtlarına göre depremlerin %73‘ ünün aletsel büyüklüğü M< 5.5’tür. M>5.5 olan 129 şiddetli 
deprem meydana gelmiştir ki bunlardan sadece 6’ sının şiddeti (Mercalli) X ve daha 
büyüktür. En aktif yıl, 10 deprem ile 1875 yılıdır. Deprem Katalogları, Bültenleri ve internet 
üzerindeki sanal arşivlerden alınan deprem kayıtlarına göre, MS 11-2000 yılları arasında Batı 
Anadolu ve civarında M=4 ve daha büyük 4238 depremin 2756’sı bu dönemde 
kaydedilmiştir. %95’ inin M= 5.5 ve daha küçüktür. %20’ si ise 6 ve daha büyük şiddettedir. 
Depremlerin %65’ inin odak derinliği 0-33 km. arasındadır.  
 

Proje kapsamında yapılacak yapılarda Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
14/07/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayımlan "Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkında Yönetmelik" esaslarına ve 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı’nın "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" hükümlerine titizlikle uyulacaktır. 
 

 
 

Şekil 4.1.1. Türkiye Deprem Tehlike Haritası             Kaynak: AFAD,2018,Türkiye Deprem Tehlike Haritası 
 

 

 

Proje 
Alanı 
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PROJE TANITIM DOSYASINI 

HAZIRLAYANLARIN TANITIMI



SİS ENERJİ ÖZMEN 4 JES (19,9 MWe) PROJESİ 

ÜRETİM A.Ş. PROJE TANITIM DOSYASI 

 

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNE GÖRE 

PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYANLARIN TANITIMI 
 

Proje Sahibi : Sis Enerji Üretim A.Ş. 
 

Projenin Adı : Özmen 4 JES (19,9 MWe) (2013/01 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme 

Ruhsatında 15 Adet Sondaj Dâhil) 
 

Projenin Yeri : Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Tepeköy ve Baklacı Mahalleleri, Ova Mevki 
 

Proje Tanıtım Dosyasını Hazırlayan Kuruluş : Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. 
 

Yeterlik Belge No : 02 
 

Tebliğin İlgili Maddesi 

Kapsamında Çalıştırılacak 

Personel 

Adı Soyadı Mesleği 

Sorumlu 

Olduğu 

Bölüm 

İmzası 

Çevre Mühendisi (5/1-a) Serdar AYKAN 
Çevre Mühendisi  

Oda Sicil No: 7906 
Tüm Rapor 

E-imza ile 

imzalanmıştır. 

Mühendislik ve Mimarlık 

Fakülteleri veya Fakülte veya 

Akademi veya dört yıllık 

yüksekokul veya Fen 

Edebiyat Fakültelerinin 

Ziraat, Fizik, Kimya, 

Matematik, İstatistik, 

Biyoloji, Bölümleri ile Jeoloji, 

Hidrojeoloji, Zooloji, 

Arkeoloji, Veteriner Hekim, 

Kamu Yönetimi, İşletme, 

Ekonomi, Maliye, Hukuk, 

İktisat, Ekonometri, Sosyoloji 

Bölümleri Mezunu Personel  

(5/1-b) 

İnci 

HACIÖMEROĞLU 
Ziraat Mühendisi Bölüm 1.c.1 

E-imza ile 

imzalanmıştır. 

Tuğçe ATAÇ Biyolog Bölüm 2.b 
E-imza ile 

imzalanmıştır. 

Kapsam Belirleme ve 

İnceleme Değerlendirme 

Komisyonunca Belirlenmiş 

Meslek Grubundaki Personel 

- - - - 

Rapor Koordinatörü 

(5/1-c) 

Mustafa ŞAHİN 
Çevre Mühendisi  

Oda Sicil No: 1642 
Tüm Rapor 

E-imza ile 

imzalanmıştır. 

Serkan MURATLI 

Jeoloji Yüksek 

Mühendisi 

Oda Sicil No: 8988 

Tüm Rapor 
E-imza ile 

imzalanmıştır. 

Elif MANAV 

TÜFEKCİ 
Hidrobiyolog Bölüm 2.b 

E-imza ile 

imzalanmıştır. 

(Madde 5/1-ç) Kapsamındaki 

Personel 

Barış USLU 
Hidrojeoloji 

Mühendisi 
Ek-6 

E-imza ile 

imzalanmıştır. 

İrem GÖKKAYA Çevre Mühendisi Bölüm 1.c 
E-imza ile 

imzalanmıştır. 

Mehmet Ali UNVAN Çevre Mühendisi Bölüm 1.ç 
E-imza ile 

imzalanmıştır. 

Nejat Arsel KUŞ Çevre Mühendisi Bölüm 1.c 
E-imza ile 

imzalanmıştır. 

Emre POYRAZ Çevre Mühendisi Bölüm 1.ç 
E-imza ile 

imzalanmıştır. 

Mehmet Ziyaeddin 

UYANIK 
Çevre Mühendisi Bölüm 2.a 

E-imza ile 

imzalanmıştır. 
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