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ÖZET 
 
İşyeri ortamlarında İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kabul edilebilir değerlerin aşılmaması çalışanın 
sağlığının korunması bakımından her zaman yeterli olmayabilir. İşyeri ortamında birden fazla solventle 
çalışılıyor olması ve aynı ortamda solvent dışı çeşitli kimyasal maddelerin bulunması işçinin daha fazla 
etkilenmesine sebep olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren bir muhtelif 
yapışkanlı bant üretim tesisinde işyeri ortamında Uçucu Organik Maddelerin (UOM) mevcut 
koşullardaki konsantrasyon değerleri tespit edilmiştir. Bu amaçla tesiste seçilen bir faaliyet çalışma 
ortam havasında 9 farklı noktada üç gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere UOM 
örneklemesi yapılmıştır. Aktif karbon tüplerine toplanan örnekler GC-MS ile analiz edilerek UOM Profili 
belirlenmiştir. En yüksek UOM bileşenlerinin Toluen, Ksilen, Tetrakloretan, Etilbenzen olduğu 
gözlenmiştir. Tesis içinde proses sürecinde yoğun Toluen kullanımı sözkonusudur ve çalışma ortam 
havasında da buna bağlı yüksek değerler (77-5560 µg/m3) gözlenmiştir.     
 
Anahtar Kelimeler: Uçucu Organik Maddeler, Solvent, Toluen, Çalışma Ortamı, İç Hava Kalitesi. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
In the workplace environments, not exceeding the regulation limit values within the context of 
Occupational Health and Safety may not always be sufficient to protect employee health.  Working 
with more than one solvent and having various non-solvent chemicals in the workplace environments 
can cause the worker to be more affected. Within the scope of this study, the concentration values of 
volatile organic compounds (VOC) in the existing conditions were determined in a workplace 
environment in a mechanical band production plant in Istanbul. For this purpose, the VOC sampling 
campaign was done in the morning and afternoon for three days from 9 different points in the working 
environment. The samples collected in active carbon tubes were analysed with GC-MS and obtained 
VOC profile. The highest VOC components was observed as Toluene, Xylene, Tetracloretan and 
Ethylbenzene. In the plant there is widespread use of Toluene in the process, consequently high 
values (77-5560 µg/m3) were observed. 
 
Anahtar Kelimeler: Volatile Organic Matter, Solvent, Toluene, Workplace, Indoor Air. 
 
 
 
 
 
 
 

The Exposure Level of Volatile Organic Compounds in the Workplace of Band Production Plant 
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1. GİRİŞ  
 
İş Sağlığı ve güvenliği konusu Türkiye’de önemi giderek artan bir alandır. Ancak bazı konuların 
gözden kaçtığı görülmektedir. Özellikle işyerlerinde işçilerin sürekli solunum yolu ile maruz kaldığı 
kirleticiler veya toksik bileşenler yaşam süresi boyunca kalıcı sağlık sorunları yaratabilmektedir. 
Türkiye’de işyerlerinde ortam ölçümü veya kişisel maruziyet çalışmaları yaygın değildir ve kısıtlı 
sayıda literatür bilgisi mevcuttur. Ulaşılan kaynaklar incelendiğinde işyeri ortamlarında Benzen değişim 
aralığı ortalama 0,2 ile 20 mg/m3, Toluen değişim aralığı 0,4 ile 190 mg/m3, Etilbenzen değişim aralığı 
0,03 ile 4 mg/m3, Ksilen değişim aralığının 0,01 ile 50 mg/m3 olduğu görülmüştür [1, 2].  
 
Toluen (C6H5CH3) solunum yoluyla alınan ve akciğerlerden hızla emilerek sistemik dolaşıma geçen 
aromatik bir hidrokarbondur. Toluene maruz kalan insan ve hayvanlarda hem lokal hem de sistemik 
hasarlar oluşabildiği bilinmektedir [3]. Toluene maruziyet solunum, deride emilim, sindirim ve deri veya 
gözle temas şeklinde olup göz, burun ve solunum yolunda irritasyon, dalgınlık, baş ağrısı, gözlerde 
sulanma, uykusuzluk, karaciğer ve böbreklerde hasar gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır [4]. Güneş 
ve diğ., [5] yüksek toluene maruz kalan bir çalışan üzerinde yaptıkları vaka çalışmasında toluenin 
birçok organ üzerinde toksik etkilerinin olduğunu belirlemişlerdir. Çalışmada toluenin solunması 
sonrasında yüksek lipofilik özellikleri nedeniyle kolaylıkla lipidden zengin sinir sistemine giriş yaptığı ve 
başlıca etkisinin santral sinir sisteminde oluştuğu belirtilmektedir. Ayrıca kalp, karaciğer, böbrek, 
akciğerler ve kemik iliğinin diğer etkilenen organlar olduğu ve toluenin böbrek üzerine olan toksik 
etkileri sonucunda elektrolit bozukluğuna neden olduğu belirtilmiştir. Çalışmada, işci toluen 
maruziyetinden uzaklaştırılmış, sağlık durumu takip edilmiş ve belirgin bir düzelme olduğu 
gözlenmiştir.  
 
Toluen birçok organik madde için çok iyi bir çözücüdür. Benzen’in aksine kanserojen olmaması 
nedeniyle sanayide solvent olarak daha çok tercih edilmektedir. Sanayide plastik imalatında, 
mürekkep, yapıştırıcı, dezenfektan yapımında, yakıtlarda, birçok kimyasal reaksiyonda reaktant ve 
solvent olarak geniş bir kullanım alanı vardır. İşyeri ortamında toluen maruziyetinin çalışanlara 
etkisinin belirlenebilmesi için vardiya sonunda kanda toluen veya idrarda benzil alkol, 
benzilmerkapturik asit, o-kresol ve hipürik asit gibi maddeler izlenmelidir [6, 7, 8]. 12 Ağustos 2013 
tarih ve 28733 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Ek-1’de toluen için mesleki maruziyet TWA (8 saatlik ölçülen 
zaman ağırlıklı ortalama) değeri 50 ppm (192 mg/m3) ve STEL (15 dakikalık süre için aşılmaması 
gereken değer) değeri 100 ppm (384 mg/m3) olarak verilmiştir. Ancak işyeri ortamında sınır  değerlerin 
aşılmaması çalışanın sağlığının korunması bakımından her zaman yeterli olmayabilir. İşyeri ortamında 
birden fazla solventle çalışılıyor olması, aynı ortamda solvent dışı çeşitli kimyasal maddelerin 
bulunması işçinin daha fazla etkilenmesine sebep olabilmektedir. Bu kimyasallardan bazıları 
değişmeden birbirlerinin sağlık etkilerini arttırırlar, bazıları da reaksiyona girerek daha zararlı 
kimyasalları oluşturabilirler.  
 
Özetle tüm alınan önlemlerle ortam solvent yoğunluğu kabul edilebilir düzeyin altına indirilmiş olsa bile 
solventin sağlığı bozma riski sıfırlanmış kabul edilemez. İş sağlığı yönetiminde risk yönetimi sadece 
ortam ölçümleri değerleri dikkate alınarak yapılmamalı, işçi sağlığı kayıtlarının da önemli performans 
kriteri olarak kabul edilmesi gerekir. Bu çalışma kapsamında yoğun solvent kullanımı sözkonusu olan 
bir yapışkanlı bant üretim tesisi laminasyon ünitesinde UOB’lerin türleri, konsantrasyonlarının seviyesi 
ve tesis içi dağılımı iklimlendirme verileri ile birlikte ölçülerek değerlendirilmiştir.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOD 
 
Çalışmamızda seçilen örnek endüstri, muhtelif yapışkanlı bant üretim tesisidir. Fabrikada üretim 
bölümünde, laminasyon bölgesinde film üzerine solventli yapışkan sürülmektedir ve iç hava kalitesi 
açısından en fazla kirlilik laminasyon yapılan bu bölgededir. Şekil 1’de Tesiste ölçüm yapılan bir 
laminasyon bölümü üretim kısmı genel görünüşü ve ölçüm noktalarının konumları Şekil 2’de ise tesiste 
uygulanan genel havalandırma planı verilmiştir. 
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Çalışmada tesis içindeki UOM miktarını belirlemek ve cihazların güvenliğini sağlayabilmek için sabit 
bir platform yapılmıştır. Cihazlar 1 m yükseklikte 80x80cm ebatlarında yapılan bu platforma 
yerleştirilmiştir. UOM örneklemeleri üretim sürecinin aktif çalışır konumda olduğu zamanlarda 
yapılmıştır ve 3 örnekleme sistemi ayni anda çalıştırılmıştır. 2, 3, 7 ve 8 Kasım 2016’da sabah ve 
öğleden sonra olmak üzere toplam 9 noktada 17 örnekleme yapılmıştır. 3 aktif karbon tüpü alan şahit 
olarak kullanılmıştır. Her bir noktadan bir sabah bir de öğleden sonra olmak üzere üçer saat 
örnekleme yapılmıştır. Teknik imkânlar nedeni ile toplam üç adet örnekleme düzeneği kurulmuş ve 
ayni anda sadece seçilen üç noktadan örnek alınabilmiştir. Alınan örnekler soğuk zincir kargolama 
metodu kullanılarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği laboratuvarına yollanmıştır.  
 
İşyeri ortamında UOB derişimlerinin belirlenmesinde ASTM D 3686 ve ASTM D 3687 referans 
metotlarına göre örnekleme düzenekleri kurulmuş ve numuneler alınmıştır. Örnekleme sistemi olarak 
100/50 mg’lık aktif karbon tüpü (plastik kapakları çıkarılmış ve uçları kırılmış), rotometre, silika jel ve 
pompa sırasıyla kurulmuştur. Sistemin sızıntı kontrolleri yapılmıştır. Pompa çalıştırılırmış ve örnekleme 
için gerekli debi 130 L/saat civarında ayarlanmıştır. Örnekleme debisi ve örneklemenin başlangıç saati 
kayıt edilmiş ve 3 saat boyunca örnek alınmıştır. Örneklemeden sonra aktif karbon tüplerinin plastik 
kapakları kapatılmış ve örnekleri tanımlamak amacıyla etiketlenmiştir. Örnek tüpleri mümkün 
olabilecek en kısa sürede ve düşük sıcaklıkta taşınarak laboratuvara ulaştırılmıştır. 
 
Laboratuvara getirilen aktif karbon tüpleri kırılarak içindeki aktif karbonlar 2ml’lik viallere boşaltılmış ve 
üzerine 1 ml carbon disülfide (CS2) ilave edilmiştir. Örnekler 15 dakika ultrasonik banyoda ekstrakte 
edildikten sonra üst tarafta berrak kısmın oluşması için 15 dakika santrifüjlenmiş ve berrak kısım GC-
MS’de analizlenmek üzere 2 ml’lik cam viallere aktarılmıştır. 
 
Ölçümler sırasında Testo 480 Model iklimlendirme cihazı tesis içinde uygun bir noktaya yerleştirilmiş 
ve sürekli CO2, nem, sıcaklık, hava akım hızı, ışık şiddeti ve basınç değerleri ölçülmüştür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 1. Fabrika içi üretim bölümü yerleşim planı ve ölçüm noktaları. (N1...9: 1. ... 9. UOM örnekleme 
noktaları, İK: İklimlendirme ölçüm noktası) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Ölçüm yapılan çalışma ortamı havalandırma planı genel şekli. 
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3.SONUÇLAR 
 
2 Kasım öğleden sonra, 3 Kasım sabah, 7 Kasım ve 8 Kasım 2016’da hem sabah hem de öğleden 
sonra aktif karbon tüplerine UOC örneklemeleri toplamda 9 farklı noktada yapılmıştır. Her örnekleme 
sürecinde ayni anda üç farklı noktada VOC örneklemesi yapılmıştır. Ayni zamanda da iklimlendirme 
verilerinin her yarım dakikada bir ölçümü tesis içinde temsil edici sabit bir noktada yapılmıştır. Tablo 
1’de tüm örneklemeler sonucu ölçülen toplam UOC konsantrasyonları ve ortalama CO2, sıcaklık, 
basınç, nem, hava akış hızı sürekli ölçüm sonuçları özetlenmiştir. Şekil 3’de ise örneklerin toplandığı 
aktif karbon tüplerinde GC-MS ile tespit edilebilen 40 çeşit UOB türünün ortalama konsantrasyon 
değişimi ve standart sapmaları gösterilmiştir.  
 
En yüksek UOB değeri (8899,1 µg/m3) 7 Kasım 2016 tarihinde sabah örneklemesinde sadece 1. 
ölçüm noktasında kaydedilmiştir. 7 Kasım 2016 tarihi Pazartesi sabah hafta vardiya başlangıcı 
olduğundan makinelerin solventler ile temizliği yapılmaktadır. Bu yüksek UOB değerinin üretimden 
değil genel temizlik işlemlerinden kaynaklandığı yapılan gözlemler ve firmadan alınan teknik bilgiler ile 
belirlenmiştir. Bunun dışında en yüksek UOB konsantrasyonları 8. ölçüm noktası (1700-2000 µg/m3), 
6. ölçüm noktası (1500-1800 µg/m3) ve 3. ölçüm noktasında (750-1000 µg/m3) 2-3 Kasım tarihlerinde 
ölçülmüştür. UOB konsantrasyonları  8 Kasım’da 600-800 µg/m3 (N4, N5 ve N7) aralığında 7 Kasım’da 
ise en düşük değerler olan 200-300 µg/m3  (N2 ve N9) aralığında değişmiştir. 
 
Şekil 1’de görüleceği gibi N6, N8 ve N3 kurutma fırını yakınındaki noktalardır. Film ve Tekstil yapışkan 
solvent ile (Toluen ve Ksilen içeren) kurutma fırını başında buluşturulmakta ve kurutma fırını boyunca 
yaklaşık 40oC’de kurutularak proses gerçekleşmektedir. N3 kurutma fırını girişindeki N6 ise kurutma 
fırını çıkışındaki örnekleme noktalarıdır. Kurutma fırını içinde buhar faza geçiş yapan solventler 
UOB’ler olarak çalışma ortamı iç havasına dağılmaktadırlar. N3 ve N6 noktalarının olduğu koridor 
(duvar ile makineler arası) yaklaşık 3 m’dir ve UOB ler dağılımı diğer noktalara kıyasla daha yavaş 
gerçekleşmektedir.   
 
Tablo 1. Toplam UOC ve ortalama iklimlendirme değerleri. 
Parametre 2 Kasım 2016 

Ö.S.: 11:40-
15:08 

3 Kasım 2016 
Ö.S. :8:46-11:50 

7 Kasım 2016 
Ö.S. :09:10-
14:47 

8 Kasım 2016 
Ö.S.:08:26-
14:57 

Saba
h 

Öğleden 
Sonra 

Sabah Öğlede
n 
Sonra 

Saba
h 

Öğlede
n 
Sonra 

Saba
h 

Öğlede
n 
Sonra 

UOC, µg/m3                         

N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
N6 
N7 
N8 
N9 

    8899,
1 

180,7   

    139,8 111,7   
 961,7 748,5      
      1010,

2 
 

      792,0 786,1  
 1523,2 1836,4      
      594,4 379,3 
 2085,9 1709,1      
    275,5 528,8   

İklimlendirme Verileri 
CO2, ppm 

Nem, % 
Sıcaklık,oC 

Basınç, mbar 
Hava Hızı, m/sn 

 
             
437,2±9,6 
             
25,7±1,9 
             
26,5±1,0 
           
1001,1±0,8 
           0,2±0,3 

 
442,5±5,0 
26,9±0,7 
27,7±0,7 
997,2±0,2 
0,4±0,6 

 
431,0±5,4 
41,9±2,2 
26,3±0,9 
993,2±0,2 
0,4±0,3 

 
438,4±12,2 
37,6±1,6 
27,0±0,7 
992,23±0,5 
0,8±0,3 

N1: 1. Ölçüm Noktası, …N9: 9. Ölçüm Noktası, Ö.S: Örnekleme Saati 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi tesisin ölçüm yapılan çalışma alanında CO2 değişim aralığı genel olarak 
430-440 ppm, ortam sıcaklığı 26-27 oC, ortam basıncı 1001-992 mbar, ortam nemi % 25-42’dir. Tablo 
1 de verilen UOB değerlerinin iklimlendirme verileri ile ilişkisi korelasyon analizi ile belirlenmiştir. Buna 
göre UOB konsantrasyonunun artması ortamdaki nem seviyesinin düşüşü ile yüksek korelasyonla 
ilişkilidir (R=0,98). Nemin düşmesi ise basınç artışı ile (R=0,86), basınç artışı ise havalandırma hızının 
düşüklüğü ile yüksek korelasyon göstermektedir (R=0,79). Sonuç olarak UOB seviyesinin 
yükselmesinde havalandırma hızının etkinliği açıkça görülmektedir ve düşük havalandırma hızlarında 
ortam basıncının artışı ile UOB seviyeleri yükselmektedir. Ayrıca ortamdaki sıcaklık artışı CO2 
seviyesinin de artmasına (R=0,82) sebep olmaktadır. Dış ortamda bulunan CO2 miktarı 300-500 ppm 
arasında iken, iç ortamda bu değerin çoğunlukla 1000 ppm‘den daha büyük olduğu görülmektedir. 
ASHRAE 62.1-2013‘de iç-dış ortamlar arasında CO2 konsantrasyon farkının 700 ppm‘i geçmemesi 
önerilmektedir. Buna karşın yapılan araştırmalarda CO2 seviyesi 1000 ppm düzeyine geldiğinde o 
ortamda yaşayanlarda yakınmaların başladığı bildirilmektedir. Baş ağrısı, iştahsızlık, göz, burun ve 
boğaz irritasyonu, üst solunum yolu irritasyon belirtileri ortaya çıkmaktadır [9]. Sonuç olarak mevcut 
durumdaki havalandırma sisteminde havalandırma hızı çok düşüktür ve ortam sıcaklık değerleri 
yüksektir. Ayrıca havalandırma sisteminin Şekil 1’de görüldüğü şekliyle yapılan uygulaması molekül 
ağırlığı yüksek olan ve tabana yakın yerlerde yoğunlaşan UOB’lerin tesis içinde dağıtılmasına neden 
olmaktadır. Hâlbuki merkezi havalandırma dahi olsa UOB’lerin yoğunlukla oluştuğu kaynağa yakın 
noktalardan zemin yakınından emiş yapılıp üstten temiz hava beslenmesi iç ortam UOB seviyesinde 
azalma yaratabilecektir.   
 
Şekil 3’de görüldüğü gibi UOB türlerinden en yüksek değer Toluen’de ölçülmüştür. Bu nedenle Şekil 
4’de toluenin ölçüm noktalarındaki konsantrasyonu verilmiştir. Genel temizlik faaliyetleri nedeni ile 7 
Kasım N1’de pik değer (5560 µg/m3)  ölçülmesi dışında tesis genelinde toluen değişim aralığı 22-1000 
µg/m3’dür. Ölçümü yapılan toplam 40 adet UOB toplamının yaklaşık %59,1’i Toluen, % 29,1’i Pentan, 
% 6,1’i Etan, % 2,1’i Ksilen, % 1,5’i Hekzan, % 0,9’u Benzen’den (% 1,2 diğerleri) oluşmaktadır.  
 

 
 

Şekil 3. Tesis içinde 9 farklı noktada ölçülen tüm UOB türlerinin ortalama konsantrasyon değişimi. 

 
Şekil 4. Tesis içinde ölçülen Toluen’in 9 farklı noktada konsantrasyon değişimi. (2K: 2 Kasım, 3K: 3 

Kasım, 7K: 7 Kasım, 8K: 8 Kasım, N1…9: 1. …9. Örnekleme noktası). 
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Tablo 2’de bu çalışma ve literatürdeki bazı çalışmaların BTEX türleri bakımından konsantrasyonları 
karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda genel olarak tüm BTEX türlerinin Portekiz ve İran’da Mobilya 
ve Baskı sektöründe yüksek değeler aldığı gözlenmiştir [11, 12]. Toluen de en yüksek seviyelerin 
gözlendiği sektörün Mobilya ve Metal boyahaneleri olduğu görülmektedir. Sert [1] tarafından yapılan 
çalışmada toluenin ve ksilenin en yüksek değeri bir metal tesisi boyahanesinde (185,24 ve 48,82 
µg/m3) ölçülmüştür. Bu çalışmada bir yapışkanlı bant üretim tesisinde iç mekan UOB seviyeleri 
belirlenmiş ve Türkiye’de yapılan çalışmalardaki diğer sektörlerdeki seviyeler ile benzerlik gösterdiği 
görülmüştür. Sadece boyahane dışındaki sektörlerde literatürde Toluen seviyesi 0,01 ile 0,5 mg/m3 
arasında değişirken bu çalışma sonucunda daha yüksek toluen seviyeleri (0,02-1 mg/m3; maksimum 
5,6 mg/m3) gözlenmiştir. 
 
Arslan Tatar ve Özdemir [13] yaptıkları çalışmada solvent kullanan tesislerde sağlık risk 
değerlendirmesi yapmışlardır. Boyahanelerde UOB kokusuna maruziyet sonucu olası risk seviyesini D 
olarak belirlemişlerdir. Bu risk düzeyi ek önlemler gerektirmektedir. Bu ek önlemler ortam 
havalandırma hızının artırılması, temiz hava akımının sağlanması, hava kalitesi iyileştirme 
teknolojilerinin uygulanması ve periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılmasıdır.  

 
Tablo 2. Literatürdeki ve bu çalışma sonucundaki genel BTEX maruziyet seviyeleri. 

 
Sektör Tanımı Bölüm Benzen 

(mg/m3) 
Toluen 
(mg/m3) 

Etilbenzen 
(mg/m3) 

Ksilen 
(mg/m3) 

Sektörün 
Bulunduğ
u Ülke 

Kaynak 

Yapışkanlı Bant 
Üretimi 

Solventli 
Yapışkan 
Sürme 

0-0,001 0,02-5,6 0-0,02 0-0,20 Türkiye Bu çalışma 

Plastik malzeme 
imalatı Baskı-Kalıp T.E. 0,49 0,07 0,28 

Türkiye 
 

Sert, 
2014[1] 

 

Metal Sanayi  
Lastik 
Atölyesi 17,77 T.E. 0,78 T.E. 

Boyahane 0,50 185,24 0,03 48,82 

Makine İmalat 
Sanayi 

Boya 
Atölyesi 2,43 0,80 T.E. 0,70 

Elektrojen 
Atölyesi 1,78 T.E. T.E. T.E. 

Silah Sanayi Baskı-Kalıp 1,99 0,17 2,64 14,30 

Pamuk İşleme 
Sanayi 

Boyahane 1,05 T.E. T.E. 0,01 
Apre 
Makinesi 0,37 T.E. T.E. T.E. 

Gemi/Tekne 
Bakım-Onarım 
Sanayi 

Kumlama 
Bölümü   0,51     

Gemi Söküm 3,27 0,40 3,76 15,65 

Hastaneler Laboratuvar     0,36-2,85 1,12-9,41 

Alüminyum Jant 
Üretim Tesisia 

Ergitme ve 
şekillendirme  0,02  0,01 0,29 0,41 Türkiye Bağlarbuna

ri, 2010[2] 

Boya Sanayi Boyahane - 35,87 - 11,72 Tayland Thetlcathue
k, 2015[10] 

Mobilya Sanayi Boyahane - 1925,87 99,91 247,62 Portekiz 

Pedro and 
Dias-

Teixeira, 
2016[11] 

Baskı Sanayi Baskı 
Bölümü 3,97 98,18 44,31 202,0 İran-

Tahran 

Mansouri 
ve diğ., 
2015[12] 

a: Havalandırma sistemi yenilenmeden önce en yüksek değerler verilmiştir. 
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DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışma kapsamında yapılan ölçümlere göre yapışkan bant üretim tesisi laminasyon ünitesi 
çalışma ortamında Toluen değişim aralığı 22,8 ile 5560 µg/m3, Etilbenzen değişim aralığı 0,1 ile 23,2 
µg/m3, Ksilen değişim aralığının 2,8 ile 197,5 µg/m3 Benzen değişim aralığının 0,1 ile 1,4 µg/m3 olarak 
tespit edilmiştir. Yapılan ölçümler limit değerlerin oldukça altında kalmaktadır. Ancak bu 
konsantrasyonlara işçilerin günde 8 saat ve çalışma yılları süresince sürekli maruz kalması sonucu 
sağlık riskinin oluşmaması olası değildir. Uzun süreli sağlık riski oluşumunun tespiti açısından işyeri 
hekimleri önemli bir sorumluluğa sahiptir. İşçilerin sağlık kontrollerinin düzenli yapılması ve kan ve 
idrar test takiplerinin dikkatle irdelenmesi gerekir. Bunun dışında özellikle solventlerle çalışılan sanayi 
tesislerinde işyeri havalandırma sistemlerinin etkin ve verimli çalıştırılması, fotokimyasal oksidasyon 
yöntemlerinin iç mekan havalandırma sistemlerine entegre edilerek işyeri ortamındaki UOB 
maruziyetinin azaltılması sağlanmalıdır.  
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