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B¦Y¦K END¦STRĶYEL KAZALARIN ¥NLENMESĶ VE ETKĶLERĶNĶN 

AZALTILMASI HAKKINDA Y¥NETMELĶK 

Yayēmlandēĵē Resmi Gazete Tarihi/Sayēsē:30.12.2013/28867 (M¿k)   www.bilgit.com 

BĶRĶNCĶ B¥L¦M 

Ama, Kapsam, Ķstisnalar, Dayanak ve Tanēmlar 

Ama 
MADDE 1 ï (1) Bu Yºnetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluĸlarda b¿y¿k end¿striyel 

kazalarēnºnlenmesi ve muhtemel kazalarēn insanlara ve evreye olan zararlarēnēn en aza indirilmesi 

amacēyla, y¿ksek seviyede, etkili ve s¿rekli korumayē saĵlamak iin alēnmasē gerekli ºnlemler ile ilgili usul 

ve esaslarē belirler. 

Kapsam 
MADDE 2 ï (1) Bu Yºnetmelik mevcut, bulundurulmasē muhtemel, end¿striyel bir 

kimyasal prosesin kontrol kaybē esnasēnda oluĸmasē beklenen tehlikeli maddeleri Ek-1ôin Bºl¿m 1 ve Bºl¿m 

2ôsinde belirtilen sēnēr deĵerlere eĸit veya ¿zerindeki miktarlarda bulunduran alt ve ¿st seviyeli kuruluĸlara 

uygulanēr. Ancak; 11 inci, 12 nci, 13 ¿nc¿, 14¿nc¿, 15 inci, 16 ncē ve 17 nci maddeler sadece ¿st seviyeli 

kuruluĸlara uygulanēr. 

Ķstisnalar 
MADDE 3 ï (1) Bu Yºnetmelik; 

a) T¿rk Silahlē Kuvvetlerindeki kēta, kararg©h ve kurumlara, 

b) Ķyonlaĸtērēcē radyasyon faaliyetlerine, 

c) Ek-1 Bºl¿m 1 ve Bºl¿m 2ôde belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi; 

1) Tehlikeli maddelerin bu Yºnetmelikle kapsanan kuruluĸlarēn sēnērlarēnēn dēĸēnda karayolu, 

demiryolu, kēta ii suyolu, deniz veya hava yoluyla taĸēnmasēna, 

2) Tehlikeli maddelerin kuruluĸ sēnērlarē dēĸēnda bir boru hattēyla taĸēnmasēna, 

) Madenlerde, taĸ ocaklarēnda ve sondaj kuyusu vasētasēyla minerallerin ve hidrokarbon bazlē doĵal 

maddelerin aranmasē ve ēkarēlmasē faaliyetlerine, 

d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlē doĵal maddelerin aranmasē, ēkarēlmasē ve iĸlenmesi ile 

ilgili faaliyetlere, 

e) D¿zenli atēk depolama sahalarēna, 

uygulanmaz. 

(2) Ancak bu Yºnetmelik; 

a) Birinci fēkranēn (c) bendinin (2) numaralē alt bendi kapsamēnda tehlikeli maddelerin pompalama 

istasyonlarēndaki depolama faaliyetlerine, 

b) Ek-1ôde tanēmlanan tehlikeli maddelerin kullanēldēĵē, birinci fēkranēn () bendi kapsamēndaki 

minerallerin ve hidrokarbon bazlē doĵal maddelerin iĸlenmesi ile ilgili faaliyetlere ve bu iĸlemlere iliĸkin 

depolama faaliyetlerine, 

uygulanēr. 

Dayanak 
MADDE 4 ï (1) Bu Yºnetmelik; 

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayēlē Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Kanunu ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 

sayēlē ¢evre Kanunu ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayēlē ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēnēn Teĸkilat ve 

Gºrevleri Hakkēnda Kanun H¿km¿nde Kararname ve 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayēlē Afet ve Acil Durum 

Yºnetimi Baĸkanlēĵēnēn Teĸkilat ve Gºrevleri Hakkēnda Kanun h¿k¿mlerine dayanēlarak, 

b) Avrupa Birliĵinin 9/12/1996 tarihli ve 96/82/EC sayēlē Konsey Direktifine paralel olarak, 

hazērlanmēĸtēr. 

Tanēmlar 
MADDE 5 ï (1) Bu Yºnetmeliĵin uygulanmasēnda; 

a) Acil servis hizmetleri: B¿y¿k end¿striyel kazalarda, kuruluĸta ve civarēnda zararēn en aza 

indirilmesindeki kolluk g¿leri, itfaiye, ambulans, sahil g¿venlik, sivil savunma ve arama-kurtarma 

hizmetleri d©hil saĵlēk ve g¿venlik hizmetlerini, 
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b) Alt seviyeli kuruluĸ: Ek-1ôin Bºl¿m 1 ve Bºl¿m 2ôsinde verilen tehlikeli madde listelerinde, S¿tun 

2ôdeki eĸik deĵerlere eĸit veya ¿zerinde, ancak S¿tun 3ôteki deĵerlerin altēndaki miktarlarda tehlikeli madde 

bulunduran kuruluĸu, 

c) B¿y¿k end¿striyel kaza: Herhangi bir kuruluĸun iĸletilmesi esnasēnda, kontrols¿z geliĸmelerden 

kaynaklanan ve kuruluĸ iinde veya dēĸēnda evre ve/veya insan saĵlēĵē iin anēnda veya daha sonra ciddi 

tehlikeye yol aabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduĵu b¿y¿k bir yayēlēm, yangēn veya 

patlama olayēnē, 

) Depolama: Tehlikeli maddenin, g¿venli bir yerde, gerekli ĸartlar saĵlanmēĸ olarak kontrol altēnda 

tutulmasēveya stokta bulundurulmasēnē, 

d) Heyet: G¿venlik raporu incelemesi neticesinde yapēlacak iĸlemlere karar veren iĸ saĵlēĵē ve 

g¿venliĵi yºn¿nden teftiĸe yetkili en az ¿ iĸ m¿fettiĸinden oluĸan heyeti, 

e) Ķĸletmeci: Ķĸletme sahibi veya 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayēlē Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Kanununda 

belirtilen iĸveren tanēmē kapsamēnda, bir kuruluĸun veya tesisin iĸletilmesinden sorumlu ve/veya buradaki 

teknik iĸletme hakkēnda karar verici herhangi bir gerek veya t¿zel kiĸiyi, 

f) Kantitatif risk deĵerlendirmesi: Sayēsal tabanlē bilimsel metotlarla yapēlan risk 

deĵerlendirme metodolojisini, 

g) Komisyon: G¿venlik raporlarēnē incelemek ¿zere, iĸ saĵlēĵē ve g¿venliĵi yºn¿nden teftiĸe yetkili en 

az ¿ iĸm¿fettiĸinden oluĸan komisyonu, 

ĵ) Kuruluĸ: Karayolu, demiryolu veya kēta ii suyolu ile ayrēlmēĸ iki veya daha fazla alanēn bir b¿t¿n 

olarak deĵerlendirildiĵi aynē yerleĸkede yer alan ve aynē iĸletmecinin kontrol¿ altēnda bulunan ortak 

altyapē veya faaliyetler de d©hil olmak ¿zere, 6331 sayēlē Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Kanununda belirtilen iĸyeri 

tanēmē kapsamēnda, tehlikeli maddelerin bulunduĵu bir veya daha fazla tesisin bulunduĵu t¿m alanē, 

h) M¿mk¿n olan en y¿ksek ºnlem seviyesi: Kantitatif risk deĵerlendirmesi sonucuna gºre senaryo 

edilen b¿y¿k kaza riskinin indirilmesi gereken frekans seviyesini, 

ē) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayēp, yaralanma, evre kirliliĵi ya da baĸka zararlē sonularēn 

meydana gelme ihtimalini, 

i) Tehlike: Kuruluĸta var olan ya da dēĸarēdan gelebilecek, insanē, kuruluĸu veya evreyi 

etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 

j) Tehlikeli madde: Ek-1, Bºl¿m 1, S¿tun1ôde listelenen veya Ek-1, Bºl¿m 2, S¿tun 1ôde listelenen bir 

kategori ierisindeki hammadde, ¿r¿n, yan ¿r¿n, artēk ve/veya ara ¿r¿n olarak mevcut olan veya end¿striyel 

bir kimyasal prosesinkontrol kaybē esnasēnda oluĸabilecek bir maddeyi veya m¿stahzarē, 

k) Tesis: Tehlikeli maddelerin kullanēldēĵē, iĸlendiĵi, ¿retildiĵi veya depolandēĵē bir 

kuruluĸ ierisindeki teknik¿nite ve bu ¿nitenin iĸleyiĸi iin gerekli olan tehizat, yapēlar, boru tesisatē, 

iĸ ekipmanlarē ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatlarēnē, tersaneleri ve doldurma-boĸaltma 

rēhtēmlarēnē, platformlarēnē, ĸamandēra sistemlerini, y¿zen veya sabit dalgakēranlarē, ambarlarē veya benzer 

yapēlarē, 

l) ¦st seviyeli kuruluĸ: Ek-1, Bºl¿m 1 ve Bºl¿m 2ôde verilen tehlikeli madde listelerinde, S¿tun 3ôteki 

eĸik deĵerlere eĸit veya ¿zerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluĸu, 

ifade eder. 

ĶKĶNCĶ B¥L¦M 

Genel Y¿k¿ml¿l¿kler 

Ķĸletmecinin genel y¿k¿ml¿l¿ĵ¿ 
MADDE 6 ï (1) Ķĸletmeci, b¿y¿k kazalarē ºnlemek ve b¿y¿k bir kazanēn meydana gelmesi 

durumunda, bunlarēn etkilerini evre ve insanlara en az zarar verecek ĸekilde sēnērlamak iin gerekli t¿m 

tedbirleri almakla y¿k¿ml¿d¿r. 

(2) Ķĸletmecinin kuruluĸ dēĸēndaki uzman kiĸi veya kurumlardan hizmet almasē iĸletmecinin 

sorumluluklarēnēortadan kaldērmaz. 

Bildi rimler  
MADDE 7 ï (1) Ek-1ôin Bºl¿m 1 ve Bºl¿m 2ôsinde belirtilen tehlikeli maddeleri bulunduran veya 

bulunduracak kuruluĸun iĸletmecisi; 

a) Faaliyet halindeki kuruluĸ iin bu Yºnetmeliĵin yayēmē tarihinden itibaren, 

b) Kuruluĸ faaliyete gemeden ºnce, 
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¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēnēn internet sayfasēndaki ºzel program paketini kullanarak bildirimini 

yapar. 

(2) Ķĸletmeci; 

a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarēnda kuruluĸun seviyesini etkileyecek bir deĵiĸiklik olmasē, 

b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliĵinde veya fiziki ĸeklinde deĵiĸiklik olmasē, 

c) Uygulanan proseslerde deĵiĸiklik olmasē, 

) ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēna veya ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēna verilen bilgilerde 

herhangi bir deĵiĸiklik olmasē, 

d) Kuruluĸun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi, 

hallerinde yirmi iĸ g¿n¿ ierisinde bildirimini g¿nceller. 

Kantitatif risk deĵerlendirmesi 
MADDE 8 ï (1) Bu Yºnetmelik kapsamēndaki alt ve ¿st seviyeli kuruluĸlarda b¿y¿k end¿striyel kaza 

tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin deĵerlendirilmesi 

amacēyla kantitatif metotlarla risk deĵerlendirmesi yapēlēr. 

(2) Kantitatif risk deĵerlendirmesinde, b¿y¿k kazaya yol aabilecek tehlikeler ve aĸaĵēda belirtilen 

hususlar dikkate alēnēr: 

a) Tehlikeli kimyasallarēn sēnēflandērēlmasē, bu kimyasallarēn miktarlarē ve karĸēlēklē etkileĸimleri. 

b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya evre aēsēndan deĵerlendirilmesi. 

c) Patlayēcē ortamlar ve bu ortamlarēn kalēcēlēĵē, patlayēcē ortam sēnēflandērmasē ve bu alanlarda 

kullanēlacakekipmanlarēn uygunluĵu. 

) Proses ierisindeki tehlikeli ekipmanlarēn belirlenmesi ve gruplandērēlmasē. 

d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarēnēn ve/veya enstr¿manlarēnēn karĸēlēklē etkileĸimleri. 

e) Proses enstr¿manlarēnēn ve acil durum kapatma sistemlerinin g¿venilirlik deĵerlendirmesi ve 

sertifikasyonu. 

f) Bakēm ve onarēm iĸlerinde g¿venilirlik verisi. 

g) G¿venilirlik merkezli gerekleĸtirilecek bakēm ve risk temelli kontrol yºntemleri. 

ĵ) B¿y¿k kaza senaryolarēnēn kºk neden ve sonu analizi. 

h) Gemiĸte yaĸanan kazalar ve bu kazalarēn nicel tekrarlanma olasēlēklarē. 

ē) Ķnsan hatalarē ve g¿venilirlik analizi. 

(3) Ķĸletmeci, kantitatif risk deĵerlendirmesinde kullandēĵē g¿venilirlik verisi ile b¿y¿k kaza 

senaryolarēnda kullandēĵē olasēlēk verilerini, bakēm kayētlarē, kaza analizleri veya enstr¿mantasyon g¿venlik 

sertifikasyonu gibi hangi veri bankalarēndan aldēĵē konusunda ayrēntēlē bilgi verir. 

(4) ¦st seviyeli kuruluĸun iĸletmecisi, hazērlanan risk deĵerlendirme belgelerini g¿venlik raporuyla 

birlikte dijital ortamda ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēna gºnderir. 

(5) Bu madde kapsamēnda yapēlan risk deĵerlendirmesinde, 29/12/2012 tarihli ve 28512 

sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Risk Deĵerlendirmesi Yºnetmeliĵinin, bu 

Yºnetmeliĵe aykērē olmayan h¿k¿mleri uygulanēr. 

M¿mk¿n olan en y¿ksek ºnlem seviyesi 
MADDE 9 ï (1) Ķĸletmeci, kantitatif risk deĵerlendirmesine gºre belirlediĵi tehlikeli ekipmanlar iin 

senaryo edilen her bir b¿y¿k kazanēn her t¿rl¿ sonucunun meydana gelme frekansēnē 1x10
-4
/yēl seviyesine 

veya bu seviyeden daha k¿¿k bir seviyeye indirmek zorundadēr. 

B¿y¿k kaza ºnleme politika belgesi 
MADDE 10 ï (1) Alt seviyeli kuruluĸun iĸletmecisi, asgari olarak Ek-3ôte belirtilen bilgileri 

ierecek ĸekilde bu maddenin beĸinci fēkrasē uyarēnca ēkarēlacak tebliĵdeki formatē ve formattaki bilgileri 

dikkate alarak kazalarēnºnlenmesi ile ilgili politikasēnē belirten b¿y¿k kaza ºnleme politika belgesini hazērlar 

veya hazērlatēr. Ķĸletmeci bu belgeyi¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē bildirim sistemine y¿kler, aslēnē ise 

kuruluĸta muhafaza eder. 

(2) B¿y¿k kaza ºnleme politika belgesi; 

a) Faaliyet halindeki kuruluĸlar iin bu maddenin y¿r¿rl¿ĵe girmesini m¿teakiben 6 ay ierisinde, 

b) Kuruluĸun, bulundurduĵu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarēndaki deĵiĸiklik nedeniyle alt 

seviyeli bir kuruluĸ haline gelmesi durumunda; 

1) Sºz konusu deĵiĸiklik bu maddenin y¿r¿rl¿k tarihinden ºnce ise, y¿r¿rl¿k tarihini m¿teakip bir yēl 

ierisinde, 
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2) Sºz konusu deĵiĸiklik y¿r¿rl¿k tarihinden sonra ise kapsama dahil olduĵu tarihi m¿teakiben bir yēl 

ierisinde, 

c) Diĵer durumlarda faaliyete gemeden ºnce, 

hazērlanēr. 

(3) B¿y¿k kaza ºnleme politika belgesi; 

a) Kuruluĸta b¿y¿k bir kazaya neden olabilecek; kazaya ramak kalma veya kullanēlan prosesin, 

mevcut tehlikeli maddelerin niteliĵinin, miktarēnēn veya depolama ĸeklinin deĵiĸtirilmesi, 

b) Ek-3ôte belirtilen g¿venlik yºnetim sisteminde bir deĵiĸiklik yapēlmasē durumlarēnda, 

iĸletmeci tarafēndan gºzden geirilir ve gerekirse g¿ncellenir. 

c) Kuruluĸta yapēlan g¿venlik yºnetim sisteminin denetimi esnasēnda kuruluĸta uygulanan g¿venlik 

yºnetim sisteminin b¿y¿k kaza ºnleme politika belgesinde belirtilenden farklē olduĵunun tespit edilmesi 

durumunda geciktirmeksizin, iĸletmeci tarafēndan gºzden geirilir ve g¿ncellenir. 

(4) Ķĸletmeci hazērlanan b¿y¿k kaza ºnleme politika belgesinde belirtilen politikayē uygular. 

(5) ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē ve ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē, b¿y¿k kaza ºnleme 

politika belgesi ile ilgili bir tebliĵ yayēmlar. 

¦¢¦NC¦ B¥L¦M 

G¿venlik Raporu ile Ķlgili Hususlar 

G¿venlik raporu 
MADDE 11 ï (1) ¦st seviyeli bir kuruluĸun iĸletmecisi, asgari olarak Ek-2ôde belirtilen bilgileri 

iermek kaydēyla bu maddenin on ikinci fēkrasē uyarēnca ēkarēlacak tebliĵdeki formatē ve formattaki 

bilgileri dikkate alarak bir g¿venlik raporu hazērlar veya hazērlatēr. G¿venlik raporu; kuruluĸun, 

kuruluĸun evresinin, kuruluĸta y¿r¿t¿len faaliyetlerin ve proseslerin tanētēmēnēn yapēldēĵē, Ek-3ôte belirtilen 

ilkeleri ierecek ĸekilde kuruluĸta uygulanan g¿venlik yºnetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve iĸletmecinin 

taahh¿tlerinin bulunduĵu bir belgedir. 

(2) Ķĸletmeci g¿venlik raporunu; 

a) Faaliyet halindeki kuruluĸlar iin bu maddenin y¿r¿rl¿ĵe girmesini m¿teakiben 6 ay ierisinde, 

b) Kuruluĸun, bulundurduĵu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarēndaki deĵiĸiklik nedeniyle ¿st 

seviyeli bir kuruluĸ haline gelmesi durumunda; 

1) Sºz konusu deĵiĸiklik bu maddenin y¿r¿rl¿k tarihinden ºnce ise, y¿r¿rl¿k tarihini m¿teakip bir yēl 

ierisinde, 

2) Sºz konusu deĵiĸiklik bu maddenin y¿r¿rl¿k tarihinden sonra ise, kapsama dahil olduĵu tarihi 

m¿teakiben bir yēl ierisinde, 

c) Diĵer durumlarda faaliyete gemeden ºnce, 

hazērlar ve ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēna gºnderir. Belirtilen s¿relerde kuruluĸa ait 

g¿venlik raporunun m¿cbir nedenler haricinde ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēna ulaĸmamasē halinde 

g¿venlik raporunun olmadēĵē kabul edilir.  

(3) ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēnca uygun/olumlu gºr¿ĸ verilmeyen g¿venlik raporlarē hakkēnda 

yeterlilik verilmez. 

(4) G¿venlik raporunun ierik ve yeterlilik aēsēndan incelenmesi; 

a) Sadece, g¿venlik raporunun bu maddenin on birinci fēkrasē uyarēnca ēkarēlacak tebliĵdeki formata 

uygun olup olmadēĵē ve sºz konusu tebliĵe gºre kuruluĸ hakkēnda g¿venlik raporunda istenen asgari bilginin 

bulunup bulunmadēĵēnēn tespiti hakkēnda yapēlan incelemedir, 

b) G¿venlik raporunun ait olduĵu kuruluĸun, insan ve evre aēsēndan saĵlēĵēnēn ve g¿venliĵinin 

yeterliliĵi hakkēnda yapēlan bir inceleme deĵildir, 

c) Kuruluĸta denetim yapēlmaksēzēn gerekleĸtirilir. 

(5) Yeni kurulacak kuruluĸun iĸletmecisi, kuruluĸa ait g¿venlik raporunda belirtilen bilginin ierik ve 

yeterlilik aēsēndan incelenmesi iĸlemi sonulanēncaya kadar kuruluĸu iĸletmeye aamaz. 

(6) G¿venlik raporunda belirtilen bilginin kuruluĸtaki durumu yansētmasē esastēr ve bu bilginin 

doĵruluĵundan iĸletmeci sorumludur. G¿venlik raporunun ierik ve yeterliliĵinin incelenmesi, iĸletmeci 

tarafēndan saĵlanan bilginin doĵru olduĵu varsayēlarak yapēlēr. 

(7) Ķĸletmeci: 

a) G¿venlik raporunu, g¿ncellenen g¿venlik raporunu veya g¿venlik raporunda eksik bilgi tespit 

edilmesi halinde sºz konusu eksik bilgiyi bu Yºnetmelikte belirtilen s¿reler ierisinde ¢alēĸma ve Sosyal 
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G¿venlik Bakanlēĵēna yazēlē ve ēslak imzalē bir n¿sha ve bu n¿shanēn dijital haldeki ¿ kopyasē olarak 

gºnderir. 

b) G¿venlik raporunun ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēnca yeterli bulunduĵunun kendisine 

bildirilmesini m¿teakiben on iĸ g¿n¿ iinde bildirim ve kayēt sistemine y¿kler. 

(8) ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē; 

a) G¿venlik raporunun tamamēnēn incelendiĵi her durumda bu incelemeyi sºz konusu raporun 

kendisine ulaĸmasēnē m¿teakiben dºrt ay ierisinde, 

b) Ķnceleme sonucu yeterli bulunmayan g¿venlik raporuna iliĸkin eksik bilginin incelenmesini ise sºz 

konusu eksik bilginin kendisine ulaĸmasēnē m¿teakiben bir ay ierisinde tamamlar. 

(9) Ķĸletmeci; g¿venlik raporunun incelenmesi safhasēnda ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēnca 

yazēlē olarak il©ve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi saĵlar. 

(10) G¿venlik raporunun ierik ve yeterlilik aēsēndan incelenmesi sonucunda, ¢alēĸma ve Sosyal 

G¿venlik Bakanlēĵē tarafēndan; 

a) Ķnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fēkrasē uyarēnca ēkarēlacak tebliĵde belirtilen g¿venlik 

raporu formatēna uygun ve sºz konusu tebliĵe gºre g¿venlik raporunda istenen bilgisi tam olan g¿venlik 

raporu yeterli bulunur. Bu durum iĸletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan g¿venlik raporu ¢evre 

ve ķehircilik Bakanlēĵēna ve Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿ne gºnderilir, 

b) Ķnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fēkrasē uyarēnca ēkarēlacak tebliĵde belirtilen g¿venlik 

raporu formatēna uygun olmamasē ve/veya sºz konusu tebliĵe gºre g¿venlik raporunda istenen bilgilerin tam 

olmamasē halinde, inceleme iĸleminde tespit edilen format uygunsuzluĵunun ve/veya bilgi eksikliĵinin 

giderilmesi iin iĸletmeciye altmēĸar iĸ g¿n¿ olmak ¿zere en fazla iki defa s¿re verilir. Ķĸletmeciye verilen 

her altmēĸ iĸ g¿nl¿k s¿re ierisinde iĸletmecinin, format uygunsuzluĵunu ve/veya g¿venlik raporundaki 

eksik bilgiyi gidererek eksik bilgiyi veya eksik bilgiyi de ieren g¿venlik raporunun son halinin 

t¿m¿n¿ Bakanlēĵa ulaĸtērmasē zorunludur. Bu altmēĸ iĸ g¿nl¿k s¿reler, ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik 

Bakanlēĵēnēn iĸletmeciye yaptēĵē bildirimin tebligat tarihini izleyen g¿nden itibaren iĸlemeye 

baĸlar.Ķĸletmeciye verilen s¿re sonunda; 

1) G¿venlik raporunun incelenmesi sonucunda, iĸletmecinin format uygunsuzluĵunu ve/veya bilgi 

eksikliĵini giderdiĵinin tespit edilmesi durumunda, g¿venlik raporu yeterli bulunur. Bu durum iĸletmeciye 

bildirilir ve yeterli bulunan g¿venlik raporu ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēna ve Ķl Afet ve Acil Durum 

M¿d¿rl¿ĵ¿ne gºnderilir. 

2) ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēnca en fazla iki defa s¿re verilmesine raĵmen g¿venlik 

raporundaki format uygunsuzluĵunun giderilmemesi, eksik bilginin gºnderilmemesi veya gºnderilen 

bilginin eksik olmasēdurumunda, g¿venlik raporu yetersiz bulunur ve kuruluĸta iĸ tamamen durdurulur. 

(11) Ķĸletmeci tarafēndan kuruluĸa ait g¿venlik raporunun gºnderilmemesi veya kuruluĸun g¿venlik 

raporunun olmadēĵēnēn tespit edilmesi halinde, kuruluĸta iĸ tamamen durdurulur. 

(12) ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē ve ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē g¿venlik raporu ile ilgili 

bir tebliĵyayēmlar. 

G¿venlik raporunun g¿ncellenmesi veya g¿ncellenerek tekrar gºnderilmesi 
MADDE 12 ï (1) ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēnca 11 inci madde gereĵi yapēlan inceleme 

sonucunda yeterli bulunan g¿venlik raporu; 

a) Kuruluĸta b¿y¿k end¿striyel kazaya neden olabilecek; 

1) Kazaya ramak kalma, 

2) Kullanēlan prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliĵinin, miktarēnēn veya depolama ĸeklinin 

deĵiĸtirilmesi halinde, 

b) Ek-3ôte belirtilen g¿venlik yºnetim sisteminde bir deĵiĸiklik yapēlmasē durumlarēnda iĸletmeci 

tarafēndan tehlikeler deĵerlendirilerek gecikmeksizin, 

c) Kuruluĸta yapēlan g¿venlik yºnetim sisteminin denetimi esnasēnda, kuruluĸa ait g¿venlik raporunun 

veya g¿venlik raporunun g¿ncellenmesine iliĸkin ek bilginin kuruluĸtaki durumu yansētmadēĵēnēn tespit 

edilmesi halinde, 

iĸletmeci tarafēndan gºzden geirilir ve g¿ncellenir. 

(2) Bu maddenin birinci fēkrasēnda belirtilen hususlar sonucunda g¿venlik raporunda g¿ncelleme 

yapēlmasēhalinde, sadece g¿ncellemeye iliĸkin ek bilgi ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēna ait kayēt ve bildirim 

sistemine y¿klenir. 
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(3) Ķĸletmeci g¿venlik raporunu, birinci fēkrada belirtilen durumlarda yapēlan g¿ncellemeleri de 

kapsayacakĸekilde, yeterli bulunduĵu tarihten itibaren her beĸ yēllēk s¿re ierisinde g¿nceller ve beĸ yēllēk 

s¿renin bitiminden itibaren yirmi iĸ g¿n¿ iinde ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēna gºnderir. 

Belirtilen s¿rede kuruluĸa ait g¿venlik raporunun m¿cbir nedenler haricinde ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik 

Bakanlēĵēna ulaĸmamasē halinde g¿venlik raporunun olmadēĵē kabul edilir. Beĸ yēllēk s¿re sonunda 

g¿ncellenen g¿venlik raporu hakkēnda 11 inci madde uyarēnca iĸlem yapēlēr. 

(4) Ķĸletmeci tarafēndan g¿ncellenen g¿venlik raporu ile g¿venlik raporunun g¿ncellenmesine iliĸkin 

ek bilginin kuruluĸtaki durumu yansētmasē esastēr ve bu bilginin doĵruluĵundan iĸletmeci sorumludur. 

D¥RD¦NC¦ B¥L¦M 

Acil Durum Planlarē 

D©hili acil durum planē 
MADDE 13 ï (1) ¦st seviyeli bir kuruluĸun iĸletmecisi, asgari olarak Ek-4, Kēsēm 1 ve Kēsēm 2ôde 

belirtilen bilgileri iermek kaydēyla, bu maddenin on ikinci fēkrasē uyarēnca ēkarēlacak tebliĵdeki formatē ve 

formattaki bilgileri dikkate alarak bir d©hili acil durum planē hazērlar veya hazērlatēr. 

(2) Ķĸletmeci, g¿venlik raporunun ierik ve yeterlilik yºn¿nden uygun bulunduĵunun kendisine 

bildirilmesinden itibaren otuz iĸ g¿n¿ ierisinde d©hili acil durum planēnē ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēna 

gºnderir. Belirtilen s¿rede kuruluĸa ait acil durum planēnēn ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēna 

ulaĸmamasē halinde d©hili acil durum planēnēn olmadēĵēkabul edilir. 

(3) Ķĸletmeci, d©hili acil durum planēnēn hazērlanmasē konusunda 17 nci maddenin birinci fēkrasēnda 

belirtilen alanda yer alan tesis yetkilileri, acil servis hizmetlerini y¿r¿ten birimler, ilgili Valilik, kuruluĸun 

Organize Sanayi Bºlgesi iinde yer almasē durumunda Organize Sanayi Bºlgesi M¿d¿rl¿ĵ¿, kuruluĸun 

End¿stri Bºlgesi iinde yer almasēdurumunda End¿stri Bºlgesi Ķĸletme M¿d¿rl¿ĵ¿ ile bilgi ve 

gºr¿ĸ alēĸveriĸinde bulunur. 

(4) Kuruluĸta muhtemel bir kontrol kaybē sonrasē kēyē ve/veya deniz kirliliĵi olasēlēĵēnēn ºngºr¿lmesi 

halinde,21/10/2006 tarihli ve 26326 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Deniz ¢evresinin Petrol ve Diĵer 

Zararlē Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda M¿dahale ve Zararlarēn Tazmini Esaslarēna Dair 

Kanunun Uygulama Yºnetmeliĵinin 23 ¿nc¿ maddesinin ¿¿nc¿ fēkrasēna istinaden onaylanmēĸ kēyē tesisi 

acil m¿dahale planlarē sadece kēyē ve/veya deniz kirliliĵine m¿dahale etme bakēmēndan geerli sayēlēr. 

Kuruluĸlar, bahse konu hususu d©hili acil durum planlarēnda belirtirler. 

(5) D©hili acil durum planlarē ierik ve yeterlilik aēsēndan ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēnca incelenir. 

Acil durum planlarēnēn ierik ve yeterlilik aēsēndan incelenmesi; 

a) D©hili acil durum planēnēn bu maddenin on ikinci fēkrasē uyarēnca ēkarēlacak tebliĵdeki formata 

uygun olup olmadēĵē ve sºz konusu tebliĵe gºre kuruluĸ hakkēnda d©hili acil durum planēnda istenen asgari 

bilginin bulunup bulunmadēĵēnēn tespiti hakkēnda yapēlan bir inceleme olup, acil durum ºnlemlerinin 

yeterliliĵi hakkēnda yapēlan bir inceleme deĵildir, 

b) Kuruluĸta denetim yapēlmaksēzēn gerekleĸtirilir. 

(6) D©hili acil durum planēnda belirtilen bilginin kuruluĸtaki durumu yansētmasē esas olup bu bilginin 

doĵruluĵundan iĸletmeci sorumludur. D©hili acil durum planēnēn ierik ve yeterliliĵinin incelenmesi, 

iĸletmeci tarafēndan saĵlanan bilginin doĵru olduĵu varsayēlarak yapēlēr. 

(7) Ķĸletmeci: 

a) D©hili acil durum planēnē, g¿ncellenen d©hili acil durum planēnē veya dahili acil durum planēnda 

eksik bilgi tespit edilmesi halinde, sºz konusu eksik bilgiyi ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēna yazēlē ve ēslak 

imzalē bir n¿sha ve bu n¿shanēn dijital haldeki dºrt kopyasē olarak gºnderir. 

b) D©hili acil durum planēnēn ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēnca yeterli bulunduĵunun kendisine 

bildirilmesini m¿teakiben on iĸ g¿n¿ iinde bildirim ve kayēt sistemine y¿kler. 

(8) ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē; 

a) D©hili acil durum planēnēn t¿m¿n¿n incelendiĵi durumlarda bu incelemeyi sºz konusu planēn 

kendisine ulaĸmasēnē m¿teakiben dºrt ay ierisinde, 

b) Ķnceleme sonucu yeterli bulunmayan d©hili acil durum planēna iliĸkin eksik bilginin incelenmesini 

ise sºz konusu eksik bilginin kendisine ulaĸmasēnē m¿teakiben bir ay ierisinde tamamlar. 

(9) Ķĸletmeci, d©hili acil durum planēnēn incelenmesi safhasēnda ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēnca 

yazēlē olarak il©ve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi saĵlar. 
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(10) D©hili acil durum planēnēn ierik ve yeterlilik aēsēndan incelenmesi sonucunda, ¢evre 

ve ķehircilik Bakanlēĵē tarafēndan; 

a) Ķnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fēkrasē uyarēnca ēkarēlacak tebliĵde belirtilen d©hili acil 

durum planēformatēna uygun ve sºz konusu tebliĵe gºre d©hili acil durum planēnda istenen bilgisi tam olan 

d©hili acil durum planēyeterli bulunur. Bu durum iĸletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan d©hili acil durum 

planē; ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēna, Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿ne ve kuruluĸ Organize 

Sanayi Bºlgesinde ise Organize Sanayi Bºlgesi M¿d¿rl¿ĵ¿ne, kuruluĸun End¿stri Bºlgesi iinde yer 

almasē durumunda End¿stri Bºlgesi Ķĸletme M¿d¿rl¿ĵ¿ne gºnderilir, 

b) Ķnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fēkrasē uyarēnca ēkarēlacak tebliĵde belirtilen d©hili acil 

durum planēformatēna uygun olmamasē ve/veya sºz konusu tebliĵe gºre d©hili acil durum planēnda istenen 

bilgilerin tam olmamasēhalinde, inceleme iĸleminde tespit edilen format uygunsuzluĵunun ve/veya bilgi 

eksikliĵinin giderilmesi iin iĸletmeciye altmēĸar iĸ g¿n¿ olmak ¿zere en fazla iki defa s¿re 

verilir. Ķĸletmeciye verilen her altmēĸ iĸ g¿nl¿k s¿re ierisinde iĸletmecinin, format uygunsuzluĵunu ve/veya 

d©hili acil durum planēndaki eksik bilgiyi gidererek eksik bilgiyi veya eksik bilgiyi de ieren d©hili acil 

durum planēnēn son halinin t¿m¿n¿ ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēna ulaĸtērmasē zorunludur. Bu 

altmēĸ iĸ g¿nl¿k s¿reler, ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēnēn iĸletmeciye yaptēĵē bildirimin tebligat tarihini 

izleyen g¿nden itibaren iĸlemeye baĸlar. Ķĸletmeciye verilen s¿re sonunda; 

1) D©hili acil durum planēnēn incelenmesi sonucunda, iĸletmecinin format uygunsuzluĵunu ve/veya 

bilgi eksikliĵini giderdiĵinin tespit edilmesi durumunda, d©hili acil durum planē yeterli bulunur. Bu durum 

iĸletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan d©hili acil durum planē ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēna, Ķl 

Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿ne ve kuruluĸ Organize Sanayi Bºlgesinde ise Organize Sanayi Bºlgesi 

M¿d¿rl¿ĵ¿ne, kuruluĸ End¿stri Bºlgesinde ise End¿stri Bºlgesi Ķĸletme M¿d¿rl¿ĵ¿ne gºnderilir. 

2) ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēnca en fazla iki defa s¿re verilmesine raĵmen d©hili acil durum 

planēndaki format uygunsuzluĵunun giderilmemesi, eksik bilginin gºnderilmemesi veya gºnderilen bilginin 

eksik olmasēdurumunda 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayēlē ¢evre Kanunu h¿k¿mleri uygulanēr. 

(11) Ķĸletmeci tarafēndan kuruluĸa ait d©hili acil durum planēnēn gºnderilmemesi veya kuruluĸun d©hili 

acil durum planēnēn olmadēĵēnēn tespiti halinde, 2872 sayēlē ¢evre Kanunu h¿k¿mleri uygulanēr. 

(12) ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē, acil durum planlarēyla ilgili Baĸbakanlēk Afet ve Acil Durum 

Yºnetimi Baĸkanlēĵēnēn gºr¿ĸ¿n¿ alarak bir tebliĵ yayēmlar. 

Harici acil durum planē 
MADDE 14 ï (1) Bu Yºnetmelik kapsamēna giren ¿st seviyeli kuruluĸlarla ilgili olarak, Ķl Afet ve 

Acil Durum M¿d¿rl¿kleri, Ek-4, Kēsēm 1 ve Kēsēm 3ôte belirtilen bilgilerden az olmamak ĸartē ile 

13 ¿nc¿ maddenin on ikinci fēkrasēnda belirtilen tebliĵi dikkate alarak bir harici acil durum planē hazērlar 

veya hazērlatēr. 

(2) Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿kleri harici acil durum planēnē veya planlarēnē 6 ay ierisinde 

hazērlar. 

(3) Ķĸletmeci, harici acil durum planēnēn hazērlanmasē iin Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿n¿n 

isteyebileceĵi herhangi bir ek bilgiyi talep edilen s¿re ierisinde saĵlar. 

(4) Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿, harici acil durum planēnēn hazērlanmasē konusunda; 

a) Ķĸletmecilerle gºr¿ĸ alēĸveriĸinde bulunur, 

b) Gerek gºrmesi halinde acil servis hizmeti y¿r¿ten birimlerden, Organize Sanayi Bºlgesi 

M¿d¿rl¿klerinden, End¿stri Bºlgesi Ķĸletme M¿d¿rl¿klerinden, komĸu illerin Ķl Afet ve Acil Durum 

M¿d¿rl¿klerinden ve harici acil durum planēnēn kapsadēĵē m¿lki idarelere baĵlē kurum ve kuruluĸlardan 

bilgi alēr. 

(5) Harici acil durum planē taslaĵē kamunun bilgilenmesi ve gºr¿ĸlerini verebilmesi iin en az 30 g¿n 

s¿reyle Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿ tarafēndan kamunun eriĸimine aēk h©le getirilir. 

(6) Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿, bu maddenin dºrd¿nc¿ ve beĸinci fēkralarē uyarēnca alēnan 

gºr¿ĸleri de dikkate alarak harici acil durum planēna son ĸeklini verir ve bu planēn birer 

n¿shasēnē Baĸbakanlēk Afet ve Acil Durum Yºnetimi Baĸkanlēĵēna ve ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēna 

gºnderir. 

Acil durum planlarēnēn gºzden geirilmesi ve tatbik edilmesi 
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MADDE 15 ï (1) Ķĸletmeci, ¿ yēlē aĸmayan aralēklarla d©hili acil durum planēnē gºzden geirir, 

gerektiĵinde revize eder, g¿nceller, planē tatbik eder ve acil servis hizmetleri y¿r¿ten birimlerin yeterli 

d¿zeyde tatbikata katēlmasēnēsaĵlamak iin gerekli alēĸmalarē yapar. 

(2) ¦ yēlē aĸmayan aralēklarla, Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿, harici acil durum planēnē gºzden 

geirir ve gerektiĵinde g¿ncelleyerek, planēn tatbikatēnē, iĸletmeci ve acil servis hizmetleri y¿r¿ten birimlerle 

iĸbirliĵi h©linde yapar. 

Acil durum planlarēnēn uygulanmasē 
MA DDE 16 ï (1) Bu Yºnetmelik gereĵi d©hili acil durum planēnē hazērlamēĸ olan iĸletmeci, b¿y¿k bir 

kaza veya niteliĵi itibariyle b¿y¿k bir kazaya yol amasē beklenebilecek kontrols¿z bir olay meydana geldiĵi 

zaman, bu planēgecikmeksizin uygular. Bºyle bir durum halinde ilgili Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿, 

d©hili acil durum planēnēn yetersiz kaldēĵē veya yetersiz kalabileceĵini ºngºrd¿ĵ¿ durumlarda, 

hazērladēĵē harici acil durum planēnē gecikmeksizin uygular. 

BEķĶNCĶ B¥L¦M 

¢eĸitli ve Son H¿k¿mler 

Kamunun bilgilendirilmesi  
MADDE 17 ï (1) 11 inci maddenin uygulandēĵē kuruluĸun iĸletmecisi, d©hili acil durum planēnēn 

yeterli bulunduĵunun tebliĵ edilmesini m¿teakip otuz g¿n iinde kuruluĸunda olmasē muhtemel kazalar, 

alēnan g¿venlik tedbirleri ve b¿y¿k bir kaza olmasē durumunda yapēlmasē gerekenler hakkēnda, Ķl Afet ve 

Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿tarafēndan belirlenen etki alanē iinde yer alan t¿m kiĸilere, kamu ve ºzel sektºr 

kuruluĸlarēna en uygun yºntemleri kullanarak bilgi verir. 

(2) Ķĸletmeci birinci fēkrada belirtilen bilgiyi kamuya aēk hale getirir. 

(3) Birinci fēkrada belirtilen bilgi, Ek-5ôte belirtilenlerden az olmamak ĸartē ile bu maddenin 

altēncē fēkrasēnda belirtilen rehber dikkate alēnarak hazērlanēr. 

(4) Ķĸletmeci, bu maddenin birinci fēkrasē uyarēnca istenen bilgiyi hazērlarken, Ķl Afet ve Acil Durum 

M¿d¿rl¿ĵ¿ne ve uygun gºrd¿ĵ¿ diĵer kiĸilere danēĸēr. Bu bilginin doĵruluĵu, yeterliliĵi ve ĸeklinden 

iĸletmeci sorumludur. 

(5) Ķĸletmeci b¿y¿k bir kazaya neden olabilecek ĸekilde tehlikeli maddelerin niteliĵinin veya 

miktarēnēn, kuruluĸun veya depolamanēn deĵiĸmesi h©linde veya bu durumlar oluĸmasa dahi 

beĸ yēlē aĸmayan aralēklarla, bu maddenin birinci fēkrasēnda belirtilen bilgileri gºzden geirir ve gerekirse 

g¿nceller. 

(6) ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē ve ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē, kamunun 

bilgilendirilmesi hakkēnda rehber hazērlar. 

B¿y¿k bir kaza sonrasēnda iĸletmeci tarafēndan saĵlanmasē gereken bilgiler 
MADDE 18 ï (1) Ķĸletmeci, kuruluĸta b¿y¿k bir kaza meydana geldiĵi takdirde, m¿mk¿n olan en kēsa 

s¿rede en uygun aralarē kullanarak aĸaĵēdakileri yerine getirir: 

a) Valilik ve ilgili belediye baĸta olmak ¿zere, Baĸbakanlēk Afet ve Acil Durum Yºnetimi 

Baĸkanlēĵēnē, T¿rkiye Halk Saĵlēĵē Kurumunu, ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēnē ve ¢alēĸma ve Sosyal 

G¿venlik Bakanlēĵēnē bu kazadan derhal haberdar eder ve kaza ile ilgili aĸaĵēdaki bilgileri saĵlar: 

1) Kazanēn oluĸumu ve geliĸim seyri. 

2) Ķlgili tehlikeli maddeler ve miktarlarē. 

3) Kazanēn insan ve evre ¿zerindeki etkilerinin deĵerlendirilmesi iin gerekli olan mevcut verileri. 

4) Alēnan acil durum ºnlemleri. 

b) Kuruluĸ sēnērlarē ierisinde meydana gelen b¿y¿k bir kaza, Ek-6ôda verilen B¿y¿k End¿striyel Kaza 

Bildirim Kriterleriônden en az birini saĵlēyorsa iĸletmeci tarafēndan bu fēkranēn (c) bendinde belirtilen form 

doldurulur. 

c) Ķĸletmeci, kuruluĸunda meydana gelen b¿y¿k bir kazayē m¿teakip altmēĸ g¿n ierisinde, bildirim ve 

kayēt sisteminde yer alan B¿y¿k End¿striyel Kazalarē Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik 

olarak sisteme y¿kler. 

Domino etkisi 
MADDE 19 ï (1) Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿, g¿venlik raporlarēndaki bilgileri kullanarak, 

kuruluĸlarēn konumu ve bulundurduĵu tehlikeli maddeler nedeniyle b¿y¿k kaza ihtimalinin veya 

sonularēnēn artabilecek olmasēdurumunu dikkate alarak, kuruluĸ gruplarēnē tayin eder. 
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(2) Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿, bu maddenin birinci fēkrasē uyarēnca tayin edilen bir gruptaki 

kuruluĸlarēn iĸletmecilerine aynē grup iindeki diĵer kuruluĸlarēn isim ve adreslerini bildirir. 

(3) Bu maddenin birinci fēkrasē uyarēnca tayin edilen bir gruptaki herhangi bir kuruluĸun iĸletmecisi; 

a) Gruptaki diĵer kuruluĸlarēn iĸletmecilerine b¿y¿k kaza ºnleme politika belgelerindeki, g¿venlik 

yºnetim sistemlerindeki, g¿venlik raporlarēndaki ve d©hili acil durum planlarēndaki b¿y¿k bir kazanēn 

oluĸturacaĵē t¿m tehlikelerin doĵasēnēn ve b¿y¿kl¿ĵ¿n¿n dikkate alēnmasēnē saĵlayacak ĸekilde uygun bilgi 

alēĸveriĸini saĵlar. 

b) 14 ¿nc¿ maddenin ¿¿nc¿ fēkrasē ve 17 nci maddenin birinci fēkrasē erevesinde kendi 

y¿k¿ml¿l¿klerini yerine getirmeleri iin diĵer kuruluĸlarēn iĸletmecileriyle iĸbirliĵi yapar. 

(4) Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿, bu maddenin ¿¿nc¿ fēkrasēnda belirtilen bilgi alēĸveriĸi ve 

iĸbirliĵinin yapēlmasēnē saĵlar. 

(5) Ķl Afet ve Acil Durum M¿d¿rl¿ĵ¿, ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēna bu maddenin birinci 

fēkrasē uyarēnca belirlenmiĸ kuruluĸ veya kuruluĸ gruplarē hakkēnda bilgi verir. 

Bildirim ve kayēt sistemi 
MADDE 20 ï (1) ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē, aĸaĵēdaki bilgileri ieren bir kayēt sistemi kurar ve 

sistemin devamlēlēĵēnē saĵlar. ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē, ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēnēn 

sistemdeki t¿m bilgilere, Baĸbakanlēk Afet ve Acil Durum Yºnetimi Baĸkanlēĵē ile Ķl Afet ve Acil Durum 

M¿d¿rl¿klerinin ise sistemdeki bilgilerden afet ve acil durum hizmetlerini y¿r¿tebilmesi iin gerekli 

olanlarēna eriĸimini saĵlar. 

a) 7 nci maddeye gºre yapēlan bildirimler. 

b) Hazērlanan veya g¿ncellenen b¿y¿k kaza ºnleme politika belgesi. 

c) Hazērlanan veya g¿ncellenen g¿venlik raporlarē veya g¿venlik raporlarēnēn g¿ncellenmesine iliĸkin 

ek bilgi. 

) Hazērlanan veya g¿ncellenen d©hili acil durum planlarē veya dahili acil durum planlarēnēn 

g¿ncellenmesine iliĸkin ek bilgi. 

d) 18 inci madde uyarēnca gºnderilen kaza bilgileri. 

e) 19 uncu maddenin birinci fēkrasē ile tayin edilen kuruluĸlarē veya kuruluĸ gruplarē. 

Gizlilik  
MADDE 21 ï (1) Bu Yºnetmelik kapsamēnda hazērlanacak g¿venlik raporlarē ve d©hili acil durum 

planlarēnēn hangi bºl¿mlerinin gizli olarak kabul edileceĵi bu Yºnetmeliĵin 11 inci ve 13 ¿nc¿ maddeleri 

uyarēnca ēkarēlacak tebliĵlerle belirlenir. 

Saha denetimleri 
MADDE 22 ï (1) Bu Yºnetmelik kapsamēna giren kuruluĸlarēn denetimleri, koordinasyon iinde 

hazērlanan bir denetim planēna/programēna gºre, ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē ve/veya ¢alēĸma ve Sosyal 

G¿venlik Bakanlēĵētarafēndan programlē ve program dēĸē denetimler yapēlmak suretiyle gerekleĸtirilir. 

(2) Denetim planē/programē alt ve ¿st seviyeli t¿m kuruluĸlar gºz ºn¿nde bulundurularak denetim 

kapasitesine yºnelik kaynaklarēn elverdiĵi ºl¿de, ¿st seviyeli kuruluĸlarēn yēlda en az bir kez 

denetlenmesini saĵlayacak ĸekilde hazērlanēr. 

(3) Her denetimi takiben, bir denetim raporu hazērlanēr. 

(4) Denetimlerde, iĸletmeci tarafēndan b¿y¿k kazalarē ºnlemek ve bu kazalarēn insan ve evreye olan 

zararlarēnēsēnērlandērmak iin g¿venlik yºnetim sisteminde proses g¿venliĵine iliĸkin teknik 

ve organizasyonel ºnlemlerin alēnēp alēnmadēĵē ve bu Yºnetmelik kapsamēndaki diĵer y¿k¿ml¿l¿klerin 

iĸletmeci tarafēndan yerine getirilip getirilmediĵi denetlenir. G¿venlik yºnetim sisteminin denetimi 

esnasēnda g¿venlik raporu, d©hili acil durum planē ve b¿y¿k kazaºnleme politika belgesi de dikkate alēnēr. 

(5) Denetim planēna gºre yapēlan programlē denetimlerde, her bir kuruluĸta, Ek-3ôte belirtilen g¿venlik 

yºnetim sisteminin unsurlarēnēn tamamē kademeli olarak denetlenir. Yapēlan her bir programlē denetimde, 

sºz konusu unsurlardan bir veya birden fazlasē denetlenir. G¿venlik yºnetim sistemi unsurlarēnēn tamamēnēn 

denetiminin 6 yēl ierisinde tamamlanmasē esastēr. 

(6) Bu Yºnetmelik kapsamēndaki bir kuruluĸta b¿y¿k kaza olmasē durumunda ve incelemenin gerekli 

gºr¿ld¿ĵ¿hallerde yapēlan plansēz/program dēĸē denetimlerde; 

a) Kazanēn analizi yapēlarak kazanēn meydana geliĸ sebeplerini ve gelecekte benzer kazalarēn meydana 

gelmemesi iin alēnmasē gereken tedbirleri tespit etmeye yºnelik incelemelerde bulunulur, 

b) Benzer kazalarēn meydana gelmemesi iin iĸletmeciden gerekli tedbirlerin alēnmasē istenir, 
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c) Bu kuruluĸun ¿st seviyeli bir kuruluĸ olmasē durumunda acil durum planlarēnēn uygulanēp 

uygulanmadēĵēdenetlenir, 

) Ķĸletmecinin 18 inci maddede belirtilen y¿k¿ml¿l¿kleri yerine getirip getirmediĵi kontrol edilir. 

(7) Bu madde kapsamēnda yapēlan denetimler bu Yºnetmelik kapsamēndaki kuruluĸlarda yapēlan saha 

denetimlerini ifade eder. 

(8) ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē ve ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē denetimler ile ilgili bir 

tebliĵ ēkarēr. 

Ķdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptērēmlar 
MADDE 23 ï (1) Saha denetimlerinde; 

a) ¢alēĸanlar iin hayati tehlike oluĸturan bir hususun tespit edilmesi durumunda, ¢alēĸma ve Sosyal 

G¿venlik Bakanlēĵē tarafēndan kuruluĸta iĸ tamamen veya kēsmen durdurulur. 

b) ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵē tarafēndan bu Yºnetmelik h¿k¿mlerine aykērēlēĵēn tespit edilmesi 

halinde, sºz konusu aykērēlēĵēn giderilmesi iin bir defaya mahsus olmak ¿zere ve bir yēlē aĸmamak kaydē ile 

s¿re verilebilir. Faaliyet; s¿re verilmemesi halinde derhal, s¿re verilmesi durumunda bu s¿re sonunda 

aykērēlēk d¿zeltilmez ise kēsmen veya tamamen, s¿reli veya s¿resiz olarak durdurulur. ¢evre ve insan 

saĵlēĵē yºn¿nden tehlike oluĸturan faaliyetler s¿re verilmeksizin durdurulur. 

(2) ¦st seviyeli bir kuruluĸun g¿venlik raporunun olmamasē, incelenmek ¿zere gºnderilmemesi veya 

yetersiz bulunmasē durumlarēnda kuruluĸun tamamēnda iĸ durdurulur. Durdurmaya iliĸkin olarak aĸaĵēda 

belirtilen usuller¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē tarafēndan uygulanēr: 

a) G¿venlik raporu inceleme komisyonu bu fēkrada belirtilen durumlarēn tespiti halinde, tespitin 

yapēldēĵētarihten itibaren beĸ iĸ g¿n¿ ierisinde komisyon tarafēndan kuruluĸta iĸin 

durdurulmasēnē gerektiren tespitleri ieren ve komisyonun durdurma kararēnē belirten bir tutanak d¿zenler. 

Bu tutanak, d¿zenlendiĵi tarihi takip eden beĸ iĸ g¿n¿iinde karara iliĸkin sekretarya iĸlerinin yerine 

getirilmesi amacēyla ilgili durdurma heyetine gºnderilir. 

b) Durdurma heyeti, g¿venlik raporu inceleme komisyonunca verilen iĸin durdurulmasē kararēnē, 

tutanaĵa iliĸkin maddi hatalarēn incelenmesi durumu saklē kalmak koĸuluyla, sºz konusu kararēn kendisine 

ulaĸmasēnē m¿teakiben ¿ iĸg¿n¿ iinde ilgili Valiliĵe gºnderir. Durdurma heyetinin tutanakta maddi hata 

tespit etmesi halinde, tutanak iĸleme konulmadan g¿venlik raporu inceleme komisyonuna iade edilir. 

c) Ķĸin durdurulmasē kararē, m¿lki idare amiri tarafēndan 24 saat iinde yerine getirilir. Kuruluĸun 

tamamēnda iĸdurdurulur ve kuruluĸ m¿lki idare amirinin emriyle m¿h¿rlenir. Durumu belirleyen bir tutanak 

d¿zenlenir ve bir n¿shasē¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēnēn ilgili birimine gºnderilir. 

) Ķĸletmeci, iĸin durdurulmasēna sebep olan g¿venlik raporunun olmamasē veya g¿venlik raporunun 

incelenmek¿zere gºnderilmemesi veya gºnderilen g¿venlik raporunun yetersiz bulunmasē durumunun 

giderilmesi iin m¿h¿rlerin geici olarak sºk¿lmesi talebini dilekeyle ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik 

Bakanlēĵēnēn ilgili birimine iletir. Ķĸletmeci, taahh¿d¿n¿, g¿venlik raporuyla ilgili yapacaĵē alēĸma 

planēnē ve bu alēĸmayla ilgili gerekli bilgileri bir dosya halinde dilekeye ekler. Hazērlanan dosya ēslak 

imzalē ve dijital ortamda ayrēntēlē olarak dileke ekinde verilir. 

d) Ķĸletmecinin m¿h¿rlerin geici olarak sºk¿lmesi talebi, ilgili durdurma heyetine intikal ettirilir. 

Heyet, talebi dileke ve eklerinde bulunan bilgiler ēĸēĵēnda deĵerlendirir ve kararēnē beĸ iĸ g¿n¿ ierisinde 

verir. Gerektiĵinde iĸletmeciden ek bilgi talep edilebilir. 

e) M¿h¿rlerin geici olarak sºk¿lmesi kararē verilmesi halinde karar, m¿lki idare amirine gºnderilir. 

M¿lki idare amiri, belirtilen ĸartlarda ve s¿reyle alēĸma yapēlabilmesi iin m¿h¿rlerin geici olarak 

sºk¿lmesini ve durumu belirtir bir tutanak d¿zenlenmesini saĵlar. D¿zenlenen tutanaĵēn bir n¿shasē ¢alēĸma 

ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēnēn ilgili birimine gºnderilir. 

f) M¿h¿rlerin geici olarak sºk¿lmesi talebinin durdurma heyetince uygun gºr¿lmemesi halinde bu 

karar iĸletmeciye bildirilir. 

g) M¿lki idare amiri, m¿h¿rlerin geici olarak sºk¿ld¿ĵ¿ s¿re sonunda iĸyerinin tekrar 

m¿h¿rlenmesini ve durdurma kararēnēn uygulanmasēna devam edilmesini saĵlar. 

ĵ) Ķĸin durdurulduĵu kuruluĸtaki durdurmaya sebep hususlarē gidermeye yºnelik olarak, iĸletmeci 

tarafēndan hazērlanan g¿venlik raporu yazēlē ve ēslak imzalē bir n¿sha ve dijital halde ¿ n¿sha 

olarak ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēnēn ilgili birimine gºnderilir. 

h) Ķĸveren tarafēndan hazērlanan g¿venlik raporu, g¿venlik raporu inceleme komisyonu tarafēndan 

ierik ve yeterlilik aēsēndan kērk beĸ iĸ g¿n¿ ierisinde incelenir. 
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ē) Ķnceleme sonucunda g¿venlik raporunun yeterli bulunmasē halinde; 

1) Durdurma kararēna neden olan hususlarēn giderildiĵi ve durdurmanēn kaldērēlmasē kararēnē belirten 

bir tutanak d¿zenlenir. Bu tutanak d¿zenlendiĵi tarihi takip eden iki iĸ g¿n¿ iinde, karara iliĸkin sekretarya 

iĸlerinin yerine getirilmesi amacēyla ilgili durdurma heyetine gºnderilir, 

2) Durdurma heyeti, g¿venlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurmanēn 

kaldērēlmasē kararēnē, tutanaĵa iliĸkin maddi hatalarēn incelenmesi durumu saklē kalmak koĸuluyla, sºz 

konusu kararēn kendisine ulaĸmasēnēm¿teakiben iki iĸ g¿n¿ iinde ilgili valiliĵe ve iĸletmeciye gºnderir. Sºz 

konusu karar m¿lki idare amiri tarafēndan yerine getirilir. Ayrēca, yeterli bulunan g¿venlik raporu, ¢evre 

ve ķehircilik Bakanlēĵēna ve Baĸbakanlēk Afet ve Acil Durum Yºnetimi Baĸkanlēĵēna gºnderilir. 

i) Ķnceleme sonucunda g¿venlik raporunun yetersiz bulunmasē halinde; 

1) Durdurma kararēna neden olan hususlarēn giderilmediĵi ve durdurmanēn devamēnēn belirtildiĵi bir 

tutanak d¿zenlenir. Bu tutanak d¿zenlendiĵi tarihi takip eden iki iĸ g¿n¿ iinde, ilgili durdurma heyetine 

gºnderilir. 

2) Durdurma heyeti, g¿venlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurmanēn devamē kararēnē, 

tutanaĵa iliĸkin maddi hatalarēn incelenmesi durumu saklē kalmak koĸuluyla, sºz konusu kararēn kendisine 

ulaĸmasēnē m¿teakiben iki iĸ g¿n¿ iinde ilgili iĸletmeciye bildirir. 

(3) Bu Yºnetmelikte tanēmlanan hususlara aykērēlēk halinde 2872 sayēlē ¢evre Kanunu ve 6331 

sayēlē Ķĸ Saĵlēĵēve G¿venliĵi Kanununun ilgili h¿k¿mleri uygulanēr. 

Y¿r¿rl¿kten kaldērēlan yºnetmelik 
MADDE 24 ï (1) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan B¿y¿k End¿striyel 

Kazalarēn Kontrol¿ Hakkēnda Yºnetmelik y¿r¿rl¿kten kaldērēlmēĸtēr. 

¥nceki bildirimler 
GE¢ĶCĶ MADDE 1 ï (1) B¿y¿k End¿striyel Kazalarēn Kontrol¿ Hakkēnda Yºnetmeliĵin 

7 nci maddesine istinaden yapēlmēĸ bildirimler bu Yºnetmeliĵin eklerinde bildirimi gerektirecek bir 

deĵiĸiklik yapēlēncaya kadar bu Yºnetmeliĵe gºre yapēlmēĸ sayēlēr. 

Y¿r¿rl¿k 
MADDE 25 ï (1) ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē ile ¢evre ve ķehircilik Bakanlēĵēnca 

m¿ĸtereken hazērlanan bu Yºnetmeliĵin; 

a) 7 nci maddesi yayēmē tarihinde, 

b) 9 uncu maddesi ve 14 ¿nc¿ maddenin ikinci fēkrasē 1/1/2017 tarihinde, 

c) 24 ¿nc¿ maddesi 1/1/2014 tarihinde, 

) Diĵer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde, 

y¿r¿rl¿ĵe girer. 

Y¿r¿tme 
MADDE 26 ï (1) Bu Yºnetmelik h¿k¿mlerini ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanē ile ¢evre ve ķehircilik 

Bakanē m¿ĸtereken y¿r¿t¿r 
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EK-1 

BU Y¥NETMELĶĴĶN UYGULANDIĴI TEHLĶKELĶ MADDELER 

  

Giriĸ 

  

1.  Ek-1, bu Yºnetmeliĵin 5 inci maddesine gºre, herhangi bir kuruluĸta tehlikeli maddelerin 

bulunduĵu durumda uygulanēr ve yºnetmeliĵin ilgili maddelerinin uygulanmasēnē belirler. 

  

2.  Karēĸēmlar ve m¿stahzarlar, y¿zde oranē veya bir aēklamanēn ºzellikle verilmemiĸ olmasē halinde, 

Bºl¿m 2, Not 1'de verilmiĸ olan yºnetmelikte yer alan ºzelliklerine gºre belirlenmiĸ konsantrasyon sēnērlarē 

ierisinde kalmalarē ĸartēyla, saf maddelerle aynē koĸullara tabi olurlar. 

  

3.  Bºl¿m 1 ve Bºl¿m 2ôde belirtilmiĸ olan niteleyici miktarlar, her bir kuruluĸ iin geerlidir. 

  

4.  Yºnetmeliĵin ilgili maddelerinin uygulanmasēnda gºz ºn¿ne alēnan miktarlar herhangi bir 

zamanda, mevcut olan veya olmasē muhtemel en y¿ksek miktarlardēr. Bir kuruluĸta, yalnēzca ilgili niteleyici 

miktarēn % 2ôsine eĸit veya daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler, kuruluĸun baĸka bir yerindeki 

b¿y¿k bir kazaya neden olma ihtimali olmayan herhangi bir yerde bulunmasē h©linde, mevcut toplam 

miktarēn hesaplanmasēnda ihmal edilir. 

  

5.  Tehlikeli maddelerin veya tehlikeli madde kategorilerinin eklenmesi ile ilgili olarak Bºl¿m 2, Not 

4'te verilen kurallar, uygun olduĵu durumda geerli olur. 

  

6.  Bu Yºnetmeliĵin amalarē doĵrultusunda bir gaz, 20 ÁCôlik bir sēcaklēĵa ve 101,3 kPaôa eĸit veya 

bundan b¿y¿k mutlak buhar basēncēna sahip olan herhangi bir maddedir. 

  

7.  Bu Yºnetmeliĵin amalarē doĵrultusunda bir sēvē, 20 ÁCôlik bir sēcaklēkta ve 101,3 kPa standart 

basēnta bir gaz olarak tanēmlanmayan ve katē halde bulunmayan herhangi bir maddedir. 

 

Bºl¿m 1: Adlandērēlmēĸ Maddeler 

  

Bu bºl¿mde yer alan bir maddenin veya madde grubunun, aynē zamanda Bºl¿m 2'de yer almasē 

halinde, bu bºl¿mde verilmiĸ olan niteleyici miktarlar kullanēlmalēdēr. 

 

 Adlandērēlmēĸ Maddeler Listesi 

 

 S¿tun 1  S¿tun 2  S¿tun 3 

Tehlikeli Maddeler 

Aĸaĵēdaki Yºnetmelik maddelerinin 

uygulanmasē ile ilgili niteleyici miktar 

(ton) 
Madde 7 ve 10 Madde 11 

Amonyum nitrat (bakēnēz not 1) 5000 10000 
Amonyum nitrat (bakēnēz not 2) 1250 5000 
Amonyum nitrat (bakēnēz not 3) 350 2500 
Amonyum nitrat (bakēnēz not 4) 10 50 
Potasyum nitrat (bakēnēz not 5) 5000 10000 
Potasyum nitrat (bakēnēz not 6) 1250  5000 
Arsenik pentaoksit, arsenik (V) asit ve/veya tuzlarē 1 2 
Arsenik trioksit, arsenik (III) asit ve/veya tuzlarē - 0,1 
Brom 20 100 
Klor 10 25 
Solunabilir toz halindeki Nikel bileĸikleri (nikelmonoksit, nikeldioksit, nikel 

s¿lfat, trinikeldis¿lfat, dinikeltrioksit 
- 1 

Etilenimin 10 20 
Flor 10 20 
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 S¿tun 1  S¿tun 2  S¿tun 3 

Tehlikeli Maddeler 

Aĸaĵēdaki Yºnetmelik maddelerinin 

uygulanmasē ile ilgili niteleyici miktar 

(ton) 
Madde 7 ve 10 Madde 11 

Formaldehit (konsantrasyon Ó % 90) 5 50 
Hidrojen 5 50 
Hidrojen klor¿r (sēvēlaĸtērēlmēĸ gaz) 25 250 
Kurĸun alkilleri 5 50 
Sēvēlaĸtērēlmēĸ ok kolay alevlenir gazlar (LPG dahil) ve doĵalgaz 50 200 
Asetilen 5 50 
Etilen oksit 5 50 
Propilen oksit 5 50 
Metanol 500 5000 
4,4-metilenbis (2- kloranilin) ve/veya tuzlarē, toz halinde - 0,01 
Metilizosiyanat - 0,15 
Oksijen 200 2000 
Toluendiizosiyanat 10 100 
Karbonildiklor¿r (fosgen) 0,3 0,75 
Arseniktrihidr¿r (arsin) 0,2 1 
Fosfortrihidr¿r (fosfin) 0,2 1 
S¿lf¿r(K¿k¿rt)diklor¿r 1 1 
S¿lf¿r(K¿k¿rt)trioksit 15 75 
Tetraklorodibenzodioksin (TCDD) eĸdeĵeri cinsinden hesaplanan  

Poliklorodibenzofuranlar vepoliklorodibenzodioksinler (TCDD dahil) 
- 0,001 

Aĵērlēk olarak % 5ôin ¿st¿ndeki konsantrasyonlarda aĸaĵēdaki KANSEROJENLER: 
4-Aminobifenil ve/veya tuzlarē, benzotriklor¿r,benzidin ve/veya tuzlarē, 

bis(klorometil)eter, klorometilmetileter, 1,2 dibromoetan,  dietils¿lfat, 

dimetils¿lfat, dimetilkarbamol klor¿r, 1,2-dibrom-3-klorpropan, 1,2 dimetilhidrazin,  

dimetilnitrozamin, hekzametilfosforiktriamit, hidrazin, 2-naftilamin ve/veya tuzlarē, 

4-nitrodifenil, ve 1,3-propansulton 

0,5 2 

Petrol ¿r¿nleri: 
(a) benzin ve naftalar, 
(b) kerosenler (jet yakētlarē dahil), 
(c) gaz yaĵlarē (dizel yakētlar, ev ēsētma yaĵlarē ve gaz yaĵ karēĸēmlarē dahil) 

2500 25000 

     

 

Notlar  

 

1.       Amonyum nitrat (5000/10000): Kendiliĵinden bozunma ºzelliĵine sahip olan g¿breler 

        Aĸaĵēdaki durumlar iin geerlidir: 

        Amonyum nitrattan kaynaklanan azot ieriĵi, aĸaĵēdaki gibi olan amonyum 

nitrat bazlē bileĸik/kompozit g¿brelerde (Fosfat ve/veya potasyum ile amonyum nitrat ieren 

bileĸik/kompozit g¿brelerde): 

-      Aĵērlēka %15,75
(1)

 ve %24,50
(2)

 arasēnda olan ve toplam yanēcē/organik maddelerin %0,4ô¿nden 

fazla olmayan veya 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayēlē Resmi Gazeteôde yayēmlanan Tarēmda Kullanēlan 

Kimyevi G¿brelere Dair Yºnetmelikôte yer alan y¿ksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat g¿breleri 

iin patlama dayanēm testindeki gereksinimleri saĵlayan, 

-      Aĵērlēka %15,75
(3) 
veya daha az olan ve sēnērlandērēlmamēĸ yanēcē maddeler 

-     ñBirleĸmiĸ Milletler Trough Testiòne gºre kendiliĵinden bozunma ºzelliĵine sahip maddeler 

(Bakēnēz: Birleĸmiĸ Milletler Tehlikeli Maddelerin Taĸēnmasēna Dair Tavsiyeler, Testler ve Kriterler El 

Kitabē, Bºl¿m III, Alt Kēsēm 38.2). 

 

2.      Amonyum nitrat (1250/5000): G¿bre kalitesinde 

        Amonyum nitrattan kaynaklanan azot ieriĵi, aĸaĵēdaki gibi olan amonyum nitrat bazlē g¿brelere 

ve amonyum nitrat bazlē bileĸik/kompozit g¿brelere uygulanēr: 
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-      Amonyum nitratēn dolomit, kiretaĸē ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90ôlēk bir saflēk oranē 

ile karēĸēmlarē hari, aĵērlēka %24,5ôten fazla olan, 

-      Amonyum nitrat ve amonyum s¿lfat karēĸēmlarē iin aĵērlēka % 15,75ôten fazla olan, 

-      Amonyum nitratēn dolomit, kiretaĸē ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90ôlēk bir saflēk oranē 

ile karēĸēmlarē iin, aĵērlēka %28ôden
(4)

 fazla olan. 

 

3.      Amonyum nitrat (350/2500): Teknik kalitede 

        Aĸaĵēdaki durumlarda uygulanēr: 

-       Amonyum nitrattan kaynaklanan azot ieriĵi, aĸaĵēdaki gibi olan amonyum nitrat ve amonyum 

nitrat m¿stahzarlarē, 

-       Aĵērlēka %24,5 ve %28 arasēnda olan ve %0,4ôten fazla yanēcē madde iermeyen, 

-       Aĵērlēka %28ôden fazla olan ve %0,2ôden fazla yanēcē madde iermeyen, 

-       Ķeriĵinde amonyum nitrat konsantrasyonu aĵērlēka %80ôden fazla olan sulu amonyum nitrat 

ºzeltileri. 

 

4.        Amonyum nitrat (10/50): Standart dēĸē ve patlama testine uymayan materyal ve g¿breler 

       Aĸaĵēdaki durumlarda uygulanēr: 

-      ¦retim s¿recinde atēlan maddelere ve Not 2 ve 3ôte belirtilen ĸartlarla, artēk uyum iinde 

olmadēklarēndan dolayē yeniden alēĸēlmasē, geri kazanēmē ya da g¿venli kullanēm iin arētēm amacēyla, son 

kullanēcēdan bir imalatēya, geici depolama ya da yeniden iĸleme tesisine geri gºnderilmekte olan ya da 

gºnderilmiĸ olan ve Not 2 ve 3ôte bahsi geen amonyum nitrat, amonyum nitrat preparatlarē, saf amonyum 

nitrat bazlē g¿breler ve amonyum nitrat bazlē bileĸik/kompozit g¿breler, 

-      18/3/2004 tarihli ve 25406 sayēlē Resmi Gazeteôde yayēmlanan Tarēmda Kullanēlan Kimyevi 

G¿brelere Dair Yºnetmelikôte yer alan y¿ksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat g¿breleri iin 

patlama dayanēm testinin gereklilikleri yerine getirmeyen ve  Not 1, Paragraf 1ôde ve Not 2ôde bahsi geen 

g¿breler. 

 

5.      Potasyum nitrat (5000/10000): 

        Filizli/tanecikli halde potasyum nitrat ieren kompozit potasyum-nitrat bazlē g¿brelere uygulanēr. 

 

6.      Potasyum nitrat (1250/5000): 

        Kristal halde potasyum nitrat ieren kompozit potasyum-nitrat bazlē g¿brelere uygulanēr. 

 

7.      Poliklorodibenzofuranlar  ve Poliklorodibenzodioksinler 

        Poliklorodibenzofuranlarēn ve Poliklorodibenzodioksinlerin miktarlarē, aĸaĵēdaki faktºrler 

kullanēlarak hesaplanēr: 

  

Sºz Konusu T¿rler Ķin Uluslararasē Toksik Eĸdeĵer Faktºrleri (UTEF) (NATO/CCMS) 
 

Sºz Konusu T¿rler Ķin Uluslararasē Toksik Eĸdeĵer Faktºrler (UTEF) (NATO/CCMS) 
2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 
. . 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 
. . . . 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 . . 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 
. . 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 
. . . . 
OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 
. . 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 
. . . . 
. . OCDF 0,001 
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(T = tetra, Pe = penta, Hx = hekza, Hp = hepta, O = okta) 

 
(1)

 Aĵērlēka % 15,75ôlik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45ôlik amonyum nitrata tekab¿l eder.  
(2)

 Aĵērlēka % 24,50ôlik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 70ôlik amonyum nitrata tekab¿l eder. 
(3)

 Aĵērlēka % 15,75ôlik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45ôlik amonyum nitrata tekab¿l eder. 
(4)

 Aĵērlēka % 28ôlik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 80ôlik amonyum nitrata tekab¿l eder. 

   

Bºl¿m 2: Bºl¿m 1ôde Adlandērēlmamēĸ Madde ve M¿stahzar Kategorileri 

 

 S¿tun 1  S¿tun 2  S¿tun 3 

Tehlikeli Madde Kategorileri 
  

Aĸaĵēdaki Yºnetmelik maddelerinin 

uygulanmasē ile ilgili olarak Madde 5'te 

tanēmlanan tehlikeli maddelerin niteleyici 

miktarē (ton) 
Madde 7 ve 10 Madde 11 

1. ¢OK TOKSĶK 5 20 
2. TOKSĶK 50 200 
3. OKSĶTLEYĶCĶ 50 200 
4. PATLAYICI (Not 2ôye bakēnēz) 
(Maddenin, m¿stahzarēn veya ¿r¿n¿n, UN/ADR Bºl¿m 1.4 

kategorisine girdiĵi durumlarda) 

  
50 
  

200 

5. PATLAYICI (Not 2ôye bakēnēz) 
(Maddenin, m¿stahzarēn veya ¿r¿n¿n, UN/ADRônin 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

veya 1.6 bºl¿mlerinden ya da risk tanēmlarēndan R2 veya R3ôten 

herhangi birisine girdiĵi durumlarda) 

10 50 

6. ALEVLENĶR (Not 3 (a)'da verilmiĸ olan tanēma uyan) 5000 50000 
7a.KOLAY ALEVLENĶR  

(Maddenin veya m¿stahzarēn, Not 3 (b) (I)'de verilmiĸ olan tanēma 

uyan) 
50 200 

7b.KOLAY ALEVLENĶR sēvēlar  

(Maddenin veya m¿stahzarēn, Not 3 (b) (2)'de verilmiĸ olan tanēma 

uyan) 
5000 50000 

8. ¢OK KOLAY ALEVLENĶR  

(Maddenin veya m¿stahzarēn, Not 3 (c)'de verilmiĸ olan tanēma uyan) 
10 50 

9. ¢EVRE Ķ¢ĶN TEHLĶKELĶ risk tanēmlarē     
i) R50: ñSudaki organizmalar iin ok toksiktirò (R50/53 dahil) 100 200 
ii) R51/53: ñSudaki organizmalar iin toksik, su ortamēnda uzun s¿reli 

olumsuz etkilere neden olabilirò 
200 500 

10. Yukarēda verilen risk tanēmlarēnēn dēĸēnda kalan DĶĴER 

SINIFLANDIRMALAR:  
    

(i) R14: "Su ile ĸiddetli reaksiyon verir" (R14/15 dahil) 100 500 
(ii) R29: "Su ile temasēnda toksik gaz ēkarēr" 50 200 

  

Notlar  
1.     Maddeler ve m¿stahzarlar, aĸaĵēdaki yºnetmeliĵe gºre sēnēflandērēlmēĸtēr: 

      - 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayēlē m¿kerrer Resmi Gazeteôde yayēmlanan Tehlikeli Maddelerin 

ve M¿stahzarlarēn Sēnēflandērēlmasē, Ambalajlanmasē ve Etiketlenmesi Hakkēnda Yºnetmelikôe gºre 

tehlikeli olarak sēnēflandērēlmamēĸ, ancak yine de bir kuruluĸtaki mevcut olan veya mevcut olabilecek ve 

kuruluĸtaki mevcut koĸullar altēnda b¿y¿k kaza potansiyeli aēsēndan eĸdeĵer ºzelliklere sahip olan veya 

olabilecek maddeler veya m¿stahzarlarēn olmasē durumunda, aynē yºnetmeliĵin ilgili maddesiyle uyumlu 

olarak geici sēnēflandērma prosed¿rleri uygulanēr. 

      Birden fazla sēnēflandērmaya tabi tutulacak ºzellikte olan maddelerin veya m¿stahzarlarēn olmasē 

durumunda, Yºnetmeliĵin amacē bakēmēndan en d¿ĸ¿k niteleyici miktarlar uygulanēr. Ancak, Not 4ôteki 

kuralēn uygulanmasē iin, kullanēlan niteleyici miktar her zaman ilgili sēnēflandērmaya tekab¿l eden 

miktardēr. 

2.     "Patlayēcē madde"; 
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-     ¢arpma, s¿rt¿nme, aēk alev veya diĵer tutuĸturma kaynaklarē ile patlama riski olan bir madde 

veya m¿stahzar (risk tanēmē R2), 

-     ¢arpma, s¿rt¿nme, aēk alev veya diĵer tutuĸturma kaynaklarē ile patlama riski y¿ksek olan bir 

madde veya m¿stahzar (risk tanēmē R3), ya da 

-     ¦lkemizin de 30/10/2009 tarihinde 27391 (M¿kerrer) sayēlē Resmi Gazeteôde yayēmladēĵē 

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile taraf olduĵu 30 Eyl¿l 1957 tarihli ñTehlikeli Mallarēn Karayolu ile 

Uluslararasē Taĸēmacēlēĵēna Ķliĸkin Avrupa Anlaĸmasēòndaki (UN/ADR) Sēnēf 1ôde yer alan madde, 

m¿stahzar veya eĸyadēr. 

      Patlayēcē tanēmēna, yºnetmeliĵin amacē bakēmēndan, kendiliĵinden gerekleĸebilen ekzotermik 

kimyasal reaksiyonlar yoluyla, ēsē, ēĸēk, ses, gaz veya duman ya da bu etkilerin bir bileĸimini ¿rettiĵi 

belirtilen maddeler (ya da madde karēĸēmlarē) olarak tanēmlanan piroteknikler de d©hildir. Bir madde veya 

m¿stahzarēn hem UN/ADRôye gºre hem de R2 veya R3 olarak sēnēflandērēldēĵē durumlarda, UN/ADR 

sēnēflandērmasēna ºncelik verilir. 

      UN/ADR Sēnēf 1ôdeki madde veya eĸyalar, UN/ADR sēnēflandērma sistemiyle uyumlu bir 

ĸekilde 1.1ôden 1.6ôya kadar olan kēsēmlarēn herhangi birinde sēnēflandērēlmēĸtēr. Ķlgili kēsēmlar aĸaĵēda 

verilmiĸtir: 

      Kēsēm 1.1: ñK¿tlesel patlama tehlikesi olan maddeler veya eĸyalar (k¿tlesel patlama, bir anda 

k¿tlenin hemen hemen tamamēnēn etkilendiĵi patlamadēr.)ò 

      Kēsēm 1.2: ñK¿tlesel patlama tehlikesi iermeyen, ancak ĸarapnel tesiri olan maddeler veya 

eĸyalar.ò 

      Kēsēm 1.3: ñBir yangēn tehlikesi ve ufak aplē patlama tehlikesi veya ufak aplē ĸarapnel tesirinden 

birisini ya da her ikisini ieren, ancak k¿tlesel patlama tehlikesi arz etmeyen maddeler veya eĸyalar: 

      (a) ¥nemli miktarda radyant ēsē yayan yanma, 

      (b) Ufak aplē patlamaya veya ĸarapnel tesirine ya da her ikisine de yol aarak birbirini izleyen 

yanmalar.ò 

      Kēsēm 1.4: ñTaĸēma sērasēnda ateĸleyicilerle veya tutuĸturucularla temas halindeyken, d¿ĸ¿k risk 

arz eden maddeler veya eĸyalar. Etkiler b¿y¿k ºl¿de ambalaj ile sēnērlē olup, b¿y¿k boyuttaki ve aralēktaki 

paralarēn saēlmasē beklenmemektedir. Harici bir yangēn, ambalajēn hemen hemen t¿m ieriĵinin anēnda 

patlamasēna sebep olmayacaktēr.ò 

      Kēsēm 1.5: ñNormal taĸēma koĸullarē altēnda, tutuĸma veya yanmadan patlamaya geme ve k¿tlesel 

patlama tehlikesi ihtimali ok d¿ĸ¿k olan ok duyarsēz maddeler. Bu maddeler, asgar´ gereklilik olarak, 

harici yangēn testinde patlamayacaktēr.ò 

      Kēsēm 1.6: ñK¿tlesel patlama tehlikesi olmayan aĸērē duyarsēz eĸyalar. Bu eĸyalar, sadece aĸērē 

duyarsēz patlayēcē maddeler iermekte ve ihmal edilebilecek derecede kaza ile tutuĸma veya yayēlma 

olasēlēĵē gºstermektedir. Risk, tek bir eĸyanēn patlamasē ile sēnērlēdēr.ò 

      Bu tanēma, ayrēca eĸyalarda bulunan patlayēcē veya piroteknik maddeler veya m¿stahzarlar 

da dahil edilmiĸtir. Eĸyalarēn patlayēcē veya piroteknik maddeler veya m¿stahzarlar iermesi durumunda, bu 

madde veya m¿stahzarēn miktarē biliniyorsa, bu miktar, bu Yºnetmeliĵin amacē bakēmēndan gºz ºn¿nde 

tutulacaktēr. Miktar bilinmiyorsa, bu Yºnetmeliĵin amacē bakēmēndan, eĸyanēn tamamē patlayēcē olarak 

deĵerlendirilecektir. 

3.     6, 7 ve 8 inci sēnēflarda yer alan "alevlenir", óôkolay alevlenir", ñok kolay alevlenirò ifadeleri 

aĸaĵēdaki anlamlarē taĸēr: 

(a)   Alevlenir sēvēlar: 

       Parlama noktasē 21 ÁC (21 ÁC dahil) ï 55 ÁC (55 ÁC dahil) arasēnda olan, yanmayē destekleyen 

maddeler ve m¿stahzarlar (risk tanēmē R10); 

(b)   Kolay alevlenir sēvēlar: 

1.     Herhangi bir enerji uygulamasē olmadan, ortam sēcaklēĵēnda havayla temasēnda ēsēnabilen ve 

sonu olarak alevlenen madde ve m¿stahzarlar (risk tanēmē R17), 

      -Parlama noktasē 55 ÁC'nin altēnda olan ve y¿ksek basēn veya y¿ksek sēcaklēk gibi ºzel iĸlem 

koĸullarēnda b¿y¿k kaza tehlikeleri oluĸturabilecek, basēn altēnda sēvē halde kalan maddeler ve 

m¿stahzarlar, 

2. Parlama noktasē 21 ÁC'nin altēnda olan ve ok kolay alevlenir olmayan maddeler ve m¿stahzarlar 

(risk tanēmē R11); 
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(c)   ¢ok kolay alevlenir gazlar ve sēvēlar: 

1.   0 
o
C'nin altēnda, parlama noktasēna ve normal basēn altēnda 35

 o
Côye eĸit ya da daha d¿ĸ¿k 

kaynama noktasēna (ya da bir kaynama aralēĵēnēn bulunmasē durumunda kaynamanēn baĸladēĵē sēcaklēk) 

sahip olan sēvē madde ve m¿stahzarlar (risk tanēmē R12) 

2.   Ortam sēcaklēĵē ve basēncēnda havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya s¿per kritik halde 

bulunan gazlar (risk tanēmē R12) 

3.   Kaynama noktalarēnēn ¿zerindeki bir sēcaklēkta bulundurulan, alevlenir veya kolay alevlenir sēvē 

maddeler ve m¿stahzarlar. 

4.   Kuruluĸta bulunan madde veya m¿stahzarlardan hibirinin, ilgili niteleyici miktara eĸit veya bunun 

¿zerinde olmadēĵē durumda, kuruluĸun bu Yºnetmelik kapsamēna girip girmediĵinin belirlenmesi amacēyla 

aĸaĵēdaki kural uygulanacaktēr: 

      q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... Ó 1 

      qx: Bºl¿m 1 veya 2ôde yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin miktarē. 

      QUX: Madde veya madde kategorisi iin Bºl¿m 1 veya 2ôde S¿tun 3ôteki ilgili niteleyici miktar. 

      Yukarēdaki toplamēn 1ôe eĸit veya 1ôden b¿y¿k olmasē durumunda, kuruluĸ bu Yºnetmeliĵe tabi 

olacaktēr. 

      Yºnetmeliĵin 10, 12 ve 15 inci maddeleri hari, aĸaĵēdaki toplamēn 1ôe eĸit ya da 1ôden b¿y¿k 

olmasē durumunda, bu Yºnetmelik uygulanacaktēr: 

      q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... Ó 1 

      qx: Bºl¿m 1 veya 2ôde yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin miktarē. 

      QLX: Madde veya madde kategorisi iin Bºl¿m 1 veya 2ôde S¿tun 2ôdeki ilgili niteleyici miktar. 

      Bu kural, toksisite, alevlenirlik ve eko-toksisite ile ilgili tehlikelerin tamamēnēn deĵerlendirilmesi 

iin kullanēlacaktēr. Dolayēsēyla aĸaĵēdaki durumlar iin ¿ defa uygulanacaktēr: 

(a)    Bºl¿m 1ôde adlandērēlan ve toksik veya ok toksik olarak sēnēflandērēlan madde ve m¿stahzarlarla 

birlikte, Bºl¿m 2ôdeki 1 inci ve 2 nci kategorilere giren madde ve m¿stahzarlarēn eklenmesi, 

(b)   Bºl¿m 1ôde adlandērēlan ve oksitleyici, patlayēcē, alevlenir, kolay alevlenir veya ok kolay 

alevlenir olarak sēnēflandērēlan madde ve m¿stahzarlar ile birlikte, Bºl¿m 2ôdeki 3, 4, 5, 6, 7a, 7b veya 8ôinci 

kategorilere giren madde ve m¿stahzarlarēn eklenmesi, 

(c)    Bºl¿m 1ôde adlandērēlan ve evre iin tehlikeli olarak sēnēflandērēlan (R50 (R50/53 dahil) veya 

R51/53) madde ve m¿stahzarlar ile birlikte, Bºl¿m 2ôdeki 9(i) veya 9(ii) kategorilerine giren madde ve 

m¿stahzarlarēn eklenmesi. 

(a), (b) veya (c) ile elde edilen toplamlardan herhangi birisinin 1ôe eĸit veya 1ôden b¿y¿k olmasē 

durumunda, bu Yºnetmeliĵin ilgili h¿k¿mleri uygulanacaktēr. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 

G¦VENLĶK RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN ASGARĶ BĶLGĶLER 
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1.    B¿y¿k kazalarēn ºnlenmesi ile ilgili olarak kuruluĸun yºnetim sistemi ve organizasyonu hakkēnda 

bilgi: 

1.1. Bu bilgi Ek-3'te belirtilen unsurlarē kapsayacaktēr. 

 

2. Kuruluĸun evresi hakkēnda bilgi: 

2.1. Kuruluĸun yerleĸtiĵi alan ve evresinin coĵrafi konumu, meteorolojik, jeolojik, hidrografik 

koĸullarē ve gerektiĵinde gemiĸi de dahil olmak ¿zere kuruluĸun tanētēlmasē, 

2.2. Kuruluĸun b¿y¿k bir kaza tehdidi ortaya koyabilecek olan tesislerinin ve diĵer faaliyetlerinin 

tanēmlanmasē, 

2.3. B¿y¿k bir kazanēn meydana gelebileceĵi alanlarēn aēklanmasē. 

 

3. Tesisin tanētēmē: 

3.1. ¥nerilen ºnleyici tedbirlerle birlikte kuruluĸun, g¿venlik, b¿y¿k kaza risk kaynaklarē ve b¿y¿k bir 

kazanēn meydana gelmesine yol aabilecek koĸullar bakēmēndan ºnemli olan kēsēmlarēnēn ana faaliyetlerine 

ve ¿r¿nlerine iliĸkin aēklama, 

3.2. Proseslerin, ºzellikle iĸletim yºntemlerinin aēklanmasē, 

3.3. Tehlikeli maddelerin tanēmlanmasē, 

3.3.1. Tehlikeli maddelerin envanteri; 

a)  Tehlikeli maddelerin kimyasal ismine, CAS numarasēna ve IUPAC adlandērma sistemine gºre 

tanēmlanmasē, 

b)   Tehlikeli maddelerin bulunan veya bulunmasē muhtemel en y¿ksek miktarē. 

3.3.2. Tehlikeli maddelerin fiziki, kimyasal, toksikolojik ºzellikleri ve insan ve evre ¿zerinde hem 

anēnda hem de daha sonra ortaya ēkabilecek etkileri, 

3.3.3. Tehlikeli maddelerin normal kullanēm ĸartlarēnda veya ºngºr¿lebilen kaza koĸullarē altēnda 

fiziksel ve kimyasal davranēĸē. 

 

4. Kaza risklerinin analizi ve ºnleme yºntemlerinin tanēmlanmasē: 

4.1. Muhtemel b¿y¿k kaza senaryolarēnēn ve bunlarēn olabilirliĵinin veya bunlarēn meydana 

gelebileceĵi koĸullarēn, bu senaryolardan her birini tetikleyebilecek olaylarēn, tesis iinde veya dēĸēndaki 

nedenlerinin bir ºzeti ile birlikte, detaylē biimde aēklanmasē, 

4.2. Yºnetmeliĵin 17 ve 21 inci maddeleri gºz ºn¿nde bulundurularak,  kuruluĸtan kaynaklanabilecek 

b¿y¿k kazalardan etkilenmesi muhtemel alanlarē gºsteren haritalar, gºr¿nt¿ler veya uygun olduĵu durumda 

benzer tanēmlamalarē ieren, tanēmlanmēĸ b¿y¿k kazalarēn sonularēnēn, boyutunun ve ĸiddetinin 

deĵerlendirilmesi, 

         4.3. Tesislerin g¿venliĵi iin kullanēlan ekipmana ve teknik parametrelere iliĸkin aēklama. 

 

5. Bir kazanēn sonularēnēn sēnērlandērēlmasē iin uygulanacak koruma ve m¿dahale ºnlemleri: 

5.1. B¿y¿k kazalarēn sonularēnēn sēnērlandērēlmasē iin, tesis ierisinde kurulan ekipmana iliĸkin 

aēklama, 

5.2. Uyarē ve m¿dahale organizasyonu, 

5.3. Hareket ettirilebilir d©hili veya harici her t¿rl¿ kaynaĵa iliĸkin aēklama, 

5.4. Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde aēklanan hususlarēn, d©hili acil durum planēnēn 

hazērlanmasē iin gerekli olan ºzeti. 



www.bilgit.com 19 / 22 

 

EK-3 

G¦VENLĶK Y¥NETĶM SĶSTEMĶ ĶLE ĶLGĶLĶ OLARAK Y¥NETMELĶĴĶN 10 UNCU VE 11 

ĶNCĶ MADDELERĶNDE BELĶRTĶLEN PRENSĶPLER VE BĶLGĶLER ĶLE B¦Y¦K 

END¦STRĶYEL KAZALARIN ¥NLENMESĶNE Y¥NELĶK ĶķLETMENĶN ORGANĶZASYONU 

  

          Ķĸletme sahibince hazērlanan b¿y¿k kaza ºnleme politika belgesinin ve g¿venlik yºnetim 

sisteminin uygulanmasē amacēyla, aĸaĵēdaki hususlara dikkat edilecektir: 

          B¿y¿k kaza ºnleme politikasē belgesinde belirtilen gereksinimler, iĸletme tarafēndan sunulan 

b¿y¿k kaza tehlikeleri ile orantēlē olmalēdēr. 

1. B¿y¿k kaza ºnleme politika belgesi yazēlē olarak hazērlanacak ve iĸletme sahibinin t¿m amalarēnē 

ve b¿y¿k kaza tehlikelerinin kontrol¿ ile ilgili eylem prensiplerini ierecektir. 

2. G¿venlik yºnetim sistemi, b¿y¿k kaza ºnleme politikasēnēn belirlenmesi ve uygulanmasē iin 

gerekli olan organizasyon yapēsēnē, sorumluluklarē, uygulamalarē, prosed¿rleri, s¿releri ve kaynaklarē da 

iine alan genel yºnetim sisteminin bir parasēnē ierecektir. 

3. Aĸaĵēdaki konular, g¿venlik yºnetim sistemi tarafēndan belirlenecektir: 

3.1. Organizasyon ve personel: Organizasyonun b¿t¿n kademelerinde b¿y¿k tehlikelerin ºnlenmesinde 

yer alan personelin gºrev ve sorumluluklarē, kuruluĸta alēĸanlarēn t¿m¿ iin gerekli olan eĵitimin 

saĵlanmasē. 

3.2. B¿y¿k kazalarēn belirlenmesi ve deĵerlendirilmesi: Normal ve normal olmayan iĸlemlerden 

kaynaklanan b¿y¿k tehlikelerin, sistematik bir ĸekilde belirlenmesi iin prosed¿rlerin benimsenmesi ve 

uygulanmasē ve bu tehlikelerin olasēlēĵē ve ĸiddetinin deĵerlendirilmesi. 

3.3. Ķĸletim kontrol¿: Tesisin bakēmē, s¿reler, ekipman ve geici kesintileri de iine alan, g¿venli 

iĸletme iin prosed¿r ve talimatlarēn benimsenmesi ve uygulanmasē. 

3.4. Deĵiĸimin yºnetimi: Yapēlacak deĵiĸikliklerin planlanmasē ya da yeni tesislerin, s¿relerin ya da 

depolama faaliyetlerinin tasarēmē iin prosed¿rlerin benimsenmesi ve uygulanmasē. 

3.5. Acil durumlar iin planlama: Sistematik analiz ile ºnceden tespit edilebilecek acil durumlarēn 

belirlenmesi, acil durum planlarēnēn hazērlanmasē, test edilmesi ve gºzden geirilmesi, bu t¿r acil durumlara 

cevap verilebilmesi ve ilgili personel iin ºzel eĵitim saĵlanmasē amacēyla, prosed¿rlerin benimsenmesi ve 

uygulanmasē. Bu t¿r eĵitimler, kuruluĸta alēĸan b¿t¿n personele verilecektir. 

3.6. Performansēn izlenmesi: Hazērlanan b¿y¿k kaza ºnleme politika belgesi ve g¿venlik yºnetim 

sistemi ile belirlenen hedeflerle uyum saĵlanmasēnēn deĵerlendirmesi iin prosed¿rlerin benimsenmesi ve 

uygulanmasē, uyum saĵlanmamasē durumunda, d¿zeltici faaliyetlerin araĸtērēlmasē ve bu ºnlemlerin alēnmasē 

iin mekanizmalar oluĸturulmasē. Prosed¿rler, tam anlamēyla gerekleĸmemiĸ b¿y¿k kazalarēn raporlanmasē 

iin gereken iĸletme sistemini ve ºzellikle de ºnleyici ºnlemlerin baĸarēsēzlēĵa uĵramasē ve bunlardan 

ēkarēlan dersler ēĸēĵēnda araĸtērēlēp izlenmesini de kapsayacaktēr. 

3.7. Denetleme ve inceleme: B¿y¿k kaza ºnleme politikasēnēn ve g¿venlik yºnetim sisteminin 

etkinliĵi ve uygunluĵunun, periyodik ve sistematik bir ĸekilde deĵerlendirilmesi 

iin prosed¿rler benimsenecek ve uygulanacak politika ve g¿venlik yºnetim sisteminin 

performansē, dok¿mante edilerek incelenecek ve ¿st yºnetimce gºzden geirilerek g¿ncellenecektir. 

  

  

EK-4 

ACĶL DURUM PLANLARINDA BULUNMASI GEREKEN HU SUSLAR 

  

 

Kēsēm 1: D©hili acil durum planēnda yer alacak bilgiler 

1. Acil durum prosed¿rlerini belirlemeye yetkili kiĸiler ile tesisteki acil durumlarēn etkilerini 

azaltēcē/d¿zeltici faaliyetlerden sorumlu olan ve koordine eden kiĸilerin isim ya da unvanlarē. 

2. Harici acil durum planēndan sorumlu yetkililer ile irtibat kurulmasēndan sorumlu kiĸinin isim ya da 

unvanē. 

3. B¿y¿k bir kazaya yol aabilecek derecede ºneme haiz, ºngºr¿lebilen koĸullar veya olaylar iin, 

koĸullarē veya durumlarē kontrol etmek ve bunlarēn sonularēnē en aza indirmek amacēyla, y¿r¿t¿lecek 

faaliyetlerin g¿venlik ekipmanē ve mevcut kaynaklarē da ieren tanēmē. 
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4. Acil durum uyarēlarēnēn nasēl verileceĵini ve bir uyarē durumunda, tesisteki kiĸilerin yapmasē 

gerekenleri de kapsayan ve bu kiĸilerin maruz kalabileceĵi risklerin azaltēlmasēna yºnelik d¿zenlemeler. 

5. Harici acil durum planēnē hazērlamaktan sorumlu yetkililere, kaza ile ilgili erken uyarē ve bu uyarēda 

verilmesi gerekli bilginin ieriĵi ve geliĸmelere baĵlē olarak elde edilen daha detaylē bilginin iletilmesi iin 

yapēlacak gerekli d¿zenlemeler. 

6. Tesisteki personelin, acil durumlarda yapmasē gereken gºrevleri konusunda eĵitimleri ve bu 

eĵitimlerin gerektiĵinde acil servis hizmetleriyle koordine edilmesi iin gerekli d¿zenlemeler. 

7. Acil durumlarēn tesis dēĸē etkilerini azaltēcē/d¿zeltici faaliyetler iin saĵlanacak yardēmlara iliĸkin 

d¿zenlemeler. 

 

Kēsēm 2: Harici acil durum planēnda yer alacak bilgiler 

1. Acil durum prosed¿rlerini belirlemeye yetkili kiĸiler ile tesis dēĸēndaki faaliyetlerden sorumlu olan 

ve koordine eden kiĸilerin isim ya da unvanlarē. 

2. Acil durum uyarēlarēnēn alēnmasēna, alarmlarēn ve bunlarēn uygulanmasēna 

iliĸkin prosed¿rlerin hazērlanmasēna yºnelik d¿zenlemeler. 

3. Harici acil durum planēnēn uygulanmasē iin, gerekli kaynaklarēn koordine edilmesine iliĸkin 

d¿zenlemeler. 

4. Acil durumlarēn tesis ii etkilerini azaltēcē/d¿zeltici faaliyetler iin, saĵlanacak yardēmlara iliĸkin 

d¿zenlemeler. 

5. Acil durumlarēn tesis dēĸē etkilerini azaltēcē/d¿zeltici faaliyetler iin d¿zenlemeler. 

6. Kaza ile ilgili halka gerekli bilginin saĵlanmasē ve halkēn bu durumda yapmasē gerekenlere iliĸkin 

d¿zenlemeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5 

MADDE 17 UYARINCA KAMUYA VERĶLECEK BĶLGĶNĶN Ķ¢ERĶĴĶ 

 

1. Ķĸletmecinin adē ve kuruluĸun adresi. 

2. Bilgiyi veren kiĸinin adē ve gºrev unvanē. 

3. Kuruluĸun, bu Yºnetmeliĵe tabi olduĵunun ve 7 nci maddede deĵinilen bildirim veya 11 inci 

maddede deĵinilen g¿venlik raporunun yetkililere teslim edildiĵinin doĵrulanmasē. 

4. Kuruluĸta y¿r¿t¿len faaliyetlerin kolay anlaĸēlabilir ĸekilde aēklamasē. 

5. Kuruluĸta bulunan ve b¿y¿k bir kazaya yol aabilecek maddelerin ve m¿stahzarlarēn, bilinen 

adlarēnēn veya Ek-1, Bºl¿m 2ôde yer almalarē durumunda, grup isimleri veya genel tehlike 

sēnēflandērmasēnēn, tehlike ºzelliklerini gºsteren iĸaretleri ile birlikte verilmesi. 

6. Ķnsan ve evre ¿zerindeki potansiyel etkileri de dahil olmak ¿zere, b¿y¿k end¿striyel kazalarēn 

doĵasē ile ilgili genel bilgi. 

7. B¿y¿k bir end¿striyel kaza anēnda, etkilenmesi muhtemel kiĸilerin nasēl uyarēlacaĵē ve 

bilgilendirilmesinin nasēl s¿rd¿r¿leceĵine dair yeterli bilgi. 

8. B¿y¿k bir end¿striyel kaza anēnda, etkilenmesi muhtemel kiĸilerin yapmasē gereken davranēĸlar ve 

uymasē gerekli hususlar ile ilgili yeterli bilgi. 
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9. Ķĸletmecinin, b¿y¿k end¿striyel kazalarla baĸa ēkmak ve bunlarēn etkilerini en aza indirmek iin, 

ºzellikle acil servis hizmetleriyle irtibata gemek de dahil olmak ¿zere, tesisteki yeterli d¿zenlemeleri 

yapmakla y¿k¿ml¿ olduĵunun doĵrulanmasē. 

10. B¿y¿k end¿striyel kazanēn, tesis dēĸēndaki etkileriyle baĸa ēkmak iin hazērlanan harici acil durum 

planēna yapēlan atēf. Bu atēf, bir kaza durumunda, acil servis hizmetlerinden gelen talimat ve isteklere 

yºnelik iĸbirliĵi yapēlmasē tavsiyelerini ierecektir. 

11. Ulusal mevzuatta belirlenmiĸ olan gizlilik ilkeleri gºz ºn¿nde bulundurularak, ilave bilginin 

nereden elde edilebileceĵine dair detaylar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-6 

B¦Y¦K END¦STRĶYEL KAZA BĶLDĶRĶM KRĶTERLERĶ 

 

Bu Ekôin birinci maddesi kapsamēnda meydana gelen herhangi bir kazanēn veya 2, 3 ve 4 ¿nc¿ 

maddelerde belirtilen kaza sonularēndan en az birinin meydana gelmesi durumunda b¿y¿k end¿striyel kaza 

bildirimi yapēlēr.   

1. Tehlikeli maddelerden kaynaklanan;  

Bu Yºnetmeliĵin Ek-1 S¿tun 3ôteki eĸik deĵerinin en az %5ôi ve daha fazla tehlikeli maddenin dahil 

olduĵu herhangi bir yangēn, patlama veya emisyonu (sēzēntē, kaza sonucu dºk¿lme vb.). 

 

2. Ķnsana ve mala zarar: 

Aĸaĵēdaki olaylardan herhangi birine sebep olan tehlikeli bir kimyasalēn dahil olduĵu bir kaza; 

    a) Bir kiĸinin ºl¿m¿, 

    b) Kuruluĸ ierisinde 6 kiĸinin yaralanmasē ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulmasē, 

    c) Kuruluĸ sēnērlarē dēĸēnda en az bir kiĸinin yaralanmasē ve her bir kiĸinin en az 24 saat hastanede 

tutulmasē, 

    ) Kuruluĸ sēnērlarē dēĸēndaki konutlarēn hasar gºrmesi ve kullanēlamaz durumda olmasē, 

    d) Halkēn 2 saatten daha fazla s¿reliĵine tahliye edilmesi veya evlerinden ēkma yasaĵē getirilmesi 

(kiĸi x saat deĵeri en az 500 olmalēdēr), 
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    e) 2 saatten fazla ime suyunun, elektriĵin, gazēn veya telefonun kesilmesi (kiĸi x saat deĵeri en az 

1000 olmalēdēr). 

 

3. ¢evreye verilen hasar; 

    3.1 Karasal habitata uzun s¿reli veya kalēcē hasar; 

    a) 0,5 ha veya daha fazla bir habitatēn veya yasayla koruma altēna alēnan bir alanē, 

    b) 10 ya da daha fazla hektarlēk tarēm alanlarēnē da ieren bir habitat alanē, 

    3.2 Tatlēsu ve deniz habitatēna olan uzun s¿reli veya ºnemli hasar; 

    a) Nehir veya kanal boyunca olan 10 km veya daha fazla hasar, 

    b) Gºle veya gºlete olan 1 hektar veya daha fazla hasar, 

    c) Deltaya olan 2 hektar veya daha fazla hasar, 

    ) Aēk denizlere veya kēyēlara olan 2 hektar veya daha fazla hasar, 

    d) Akifer ya da yeraltē suyuna 1 hektar ya da daha fazla alana olan ºnemli hasar. 

 

4. Mala olan hasar; 

    a) Kuruluĸtaki mala olan 4 milyon TL ve ¿zerindeki hasar, 

    b) Kuruluĸ sēnērlarē dēĸēndaki mala olan 1 milyon TL ve ¿zerindeki hasar. 

 

 

 


