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2 Mart 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30702

YÖNETMELİK

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı ve İç�şler� Bakanlığından:
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN

AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, İst�snalar, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, tehl�kel� maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstr�yel

kazaların önlenmes� ve muhtemel kazaların �nsanlara ve çevreye olan zararlarının en aza �nd�r�lmes� amacıyla, yüksek
sev�yede, etk�l� ve sürekl� korumayı sağlamak �ç�n alınması gerekl� önlemler �le �lg�l� usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Ek-1’�n Bölüm 1 ve Bölüm 2’s�nde bel�rt�len sınır değerlere eş�t veya

üzer�ndek� m�ktarlarda olmak üzere; Bölüm 1 ve Bölüm 2’ye konu olan tehl�kel� maddeler� bulunduran, bulundurması
muhtemel olan veya �çer�s�ndek� endüstr�yel b�r k�myasal proses�n kontrol kaybı esnasında bu m�ktarlarda tehl�kel�
madde oluşması beklenen, alt ve üst sev�yel� kuruluşlara uygulanır.

İst�snalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k;
a) Asker� kuruluş, tes�s ve depolara,
b) İyonlaştırıcı radyasyon faal�yetler�ne,
c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de bel�rt�len m�ktarda ve c�nste tehl�kel� madde bulundursalar dah�;
1) Tehl�kel� maddeler�n bu Yönetmel�k kapsamındak� kuruluşların sınırlarının dışında karayolu, dem�ryolu,

kıta �ç� suyolu, den�z veya hava yoluyla taşınmasına ve bu transfer z�nc�r� üzer�ndek� geç�c� ara depolama faal�yetler�
�le l�man, �skele ve dem�ryolu yükleme boşaltma �stasyonlarında yapılan tehl�kel� madden�n b�r taşıma aracından
başka b�r taşıma aracına aktarılması sırasındak� yükleme, boşaltma ve nakl�ye �şlemler�ne,

2) Tehl�kel� maddeler�n kuruluş sınırları dışında b�r boru hattıyla taşınmasına,
ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla m�neraller�n ve h�drokarbon bazlı doğal

maddeler�n aranması, çıkarılması ve �şlenmes� faal�yetler�ne,
d) Den�zde, m�neraller�n ve h�drokarbon bazlı doğal maddeler�n aranması, çıkarılması, depolanması ve

�şlenmes� �le �lg�l� faal�yetlere,
e) Den�z tabanı altında;
1) Sadece depolamaya a�t sahalarda gaz depolanmasına,
2) H�drokarbonlar da dah�l olmak üzere m�neraller�n arandığı ve çıkarıldığı sahalarda gaz depolanmasına,
f) Yer altında veya yer üstünde atıkların düzenl� depolandığı sahalara,
uygulanmaz.
(2) Ancak bu Yönetmel�k;
a) B�r�nc� fıkranın (c) bend�n�n (2) numaralı alt bend�nde bel�rt�len boru hatları üzer�nde depolama faal�yet�n�n

yapıldığı pompa �stasyonlarına,
b) B�r�nc� fıkranın (ç) bend�ne bakılmaksızın tehl�kel� maddeler�n kullanıldığı k�myasal ve ısıl �şlemlere ve bu

�şlemlere �l�şk�n depolama faal�yetler� �le maden �şleme faal�yetler�nde tehl�kel� maddeler�n bulunduğu atık havuz ve
barajlarına,

c) B�r�nc� fıkranın (e) bend�ne bakılmaksızın, doğal katmanlarda, ak�ferlerde, tuz yataklarında ve
kullanılmayan madenlerde bulunan kıyı yer altı gaz depolarına,

uygulanır.
Dayanak
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�k;
a) 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre

Kanunu, 15/7/2018 tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l�
Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�
hükümler�ne dayanılarak,

b) 4/7/2012 tar�hl� ve 2012/18/AB sayılı Konsey D�rekt�f� d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
çerçeves�nde,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Ac�l h�zmet b�r�mler�: Büyük endüstr�yel kazalarda, kuruluşta ve c�varında zararın en aza �nd�r�lmes�

amacıyla görev yapan kolluk güçler�, �tfa�ye, �l sağlık müdürlüğü, 112 �l ambulans serv�s�, sah�l güvenl�k �le arama-
kurtarma h�zmetler� dâh�l sağlık ve güvenl�k h�zmetler�n� gerçekleşt�ren b�r�mler�,

b) Alt sev�yel� kuruluş: Ek-1’�n Notlar bölümünün 4 üncü maddes�nde tanımlanan toplama kuralı d�kkate
alınmak şartıyla, Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de ver�len tehl�kel� madde l�steler�nde, Sütun 2’dek� eş�k değerlere eş�t
veya bunların üzer�ndek�, ancak Sütun 3’tek� değerler�n altındak� m�ktarlarda tehl�kel� madde bulunduran veya
bulundurması muhtemel kuruluşu,
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c) Asker� kuruluş, tes�s ve depolar: 16/8/2013 tar�hl� ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî
İşyerler� �le Yurt Güvenl�ğ� İç�n Gerekl� Maddeler Üret�len İşyerler�n�n Denet�m�, Teft�ş� ve Bu İşyerler�nde İş�n
Durdurulması Hakkında Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler�nde yer alan
�şyerler�n�,

ç) Büyük endüstr�yel kaza: Bu Yönetmel�k kapsamındak� herhang� b�r kuruluşun �şlet�lmes� esnasında,
kontrolsüz gel�şmelerden kaynaklanan ve kuruluş �ç�nde veya dışında �nsan ve/veya çevre sağlığı �ç�n anında veya
daha sonra c�dd� tehl�keye yol açab�len b�r veya b�rden fazla tehl�kel� madden�n sebep olduğu büyük b�r yayılım,
yangın veya patlama olayını,

d) Büyük endüstr�yel kaza frekansı: Büyük kaza senaryo dokümanında senaryo ed�len her b�r büyük
endüstr�yel kazanın meydana gelme frekans sev�yes�n�,

e) Büyük kaza senaryo dokümanı: Kuruluşta büyük endüstr�yel kaza tehl�keler�n�n bel�rlenmes� ve bu
tehl�kelerden kaynaklanacak r�skler�n değerlend�r�lmes� amacıyla hazırlanan dokümanı,

f) Depolama: Tehl�kel� madden�n, kontrol altında tutulması veya stokta bulundurulmasını,
g) Geç�c� ara depolama: N�ha� varış noktası bell� olan, transfer z�nc�r�ndek� tehl�kel� madden�n, dış ortamla

temas etmeyecek şek�lde or�j�nal ambalajı bozulmadan, depolama şartlarına uygun koşullarda geç�c� olarak
depolanmasını,

ğ) İl afet müdahale planı: 26/8/2013 tar�hl� ve 2013/5703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan
Afet ve Ac�l Durum Müdahale H�zmetler� Yönetmel�ğ� kapsamında �l düzey�nde hazırlanan planı,

h) İşletmec�: İşletme sah�b� veya 6331 sayılı Kanunda bel�rt�len �şveren tanımı kapsamında, b�r kuruluşun veya
tes�s�n �şlet�lmes�nden sorumlu ve/veya buradak� tekn�k �şletme hakkında karar verme yetk�s�ne sah�p gerçek veya
tüzel k�ş�y�,

ı) Karışım: İk� veya daha fazla madden�n k�myasal özell�kler�n� kaybetmeden b�r araya gelmes� ya da çözelt�
oluşturmasını,

�) Kuruluş: Bu Yönetmel�k kapsamında alt ve üst sev�yel� olarak bel�rlenm�ş, karayolu, dem�ryolu veya kıta �ç�
suyolu �le ayrılmış �k� veya daha fazla alanın b�r bütün olarak değerlend�r�ld�ğ� aynı yerleşkede yer alan ve aynı
�şletmec�n�n kontrolü altında bulunan ortak altyapı veya faal�yetler de dâh�l olmak üzere, 6331 sayılı Kanunda
bel�rt�len �şyer� tanımı kapsamında, tehl�kel� maddeler�n bulunduğu b�r veya daha fazla tes�s�n yer aldığı tüm alanı,

j) Ramak kala olay: Kuruluşta meydana gelen; �nsanı, kuruluşu veya çevrey� zarara uğratma potans�yel�
olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

k) R�sk: Tehl�keden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre k�rl�l�ğ� ya da başka zararlı sonuçların meydana
gelme �ht�mal�n�,

l) SEA Yönetmel�ğ�: 11/12/2013 tar�hl� ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddeler�n ve
Karışımların Sınıflandırılması, Et�ketlenmes� ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel�ğ�,

m) Tehl�ke: Kuruluşta var olan ya da dışarıdan geleb�lecek; �nsanı, kuruluşu veya çevrey� etk�leyeb�lecek zarar
veya hasar verme potans�yel�n�,

n) Tehl�kel� ek�pman: İçerd�ğ� tehl�kel� madden�n n�tel�ğ�, m�ktarı ve proses koşulları �le tes�stek� yerleş�m�
neden�yle büyük kazaya sebeb�yet verme veya bu kazanın etk�s�n� arttırma potans�yel�ne sah�p olan ek�pmanı,

o) Tehl�kel� madde: Ek-1 Bölüm 1 Sütun 1’de l�stelenen veya Ek-1 Bölüm 2 Sütun 1’de l�stelenen b�r kategor�
�çer�s�ndek� hammadde, ürün, yan ürün, artık ve/veya ara ürün olarak mevcut olan veya endüstr�yel b�r k�myasal
proses�n kontrol kaybı esnasında oluşab�lecek b�r maddey� veya karışımı,

ö) Tes�s: Kuruluş �çer�s�nde, tehl�kel� maddeler�n kullanıldığı, �şlend�ğ�, üret�ld�ğ� veya depolandığı; teçh�zat,
yapılar, boru tes�satı, �ş ek�pmanları �le dem�ryolu rampa hatlarını, tersaneler� ve doldurma-boşaltma rıhtımları,
platformları, şamandıra s�stemler�, yüzen veya sab�t dalgakıranları, ambarları veya benzer yapıları da �çeren tekn�k
ün�tey�,

p) Üst sev�yel� kuruluş: Ek-1’�n Notlar bölümünün 4 üncü maddes�nde tanımlanan toplama kuralı d�kkate
alınmak şartıyla Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de ver�len tehl�kel� madde l�steler�nde, Sütun 3’tek� eş�k değerlere eş�t
veya üzer�ndek� m�ktarlarda tehl�kel� madde bulunduran veya bulundurması muhtemel kuruluşu,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Yükümlülükler
İşletmec�n�n genel yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) İşletmec�, büyük kazaları önlemek ve büyük b�r kazanın meydana gelmes� durumunda,

bunların etk�ler�n� �nsana ve çevreye en az zarar verecek şek�lde sınırlamak �ç�n güvenl�k yönet�m s�stem� �le �lg�l�
asgar� olarak Ek-3’te ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�len yükümlülüklere �l�şk�n gerekl� tüm tedb�rler� almakla yükümlüdür.

(2) İşletmec�, büyük endüstr�yel b�r kaza olma �ht�mal�ne karşı, kuruluşta bulunan, büyük kaza senaryo
dokümanındak� senaryolara dâh�l olan her b�r tehl�kel� madde �ç�n müdahale yöntem� �le koruyucu donanım b�lg�ler�n�
�çeren Ek-7’dek� formata göre b�r kart hazırlar. İşletmec�; bu kartı �l afet ve ac�l durum müdürlüğü, �l sağlık
müdürlüğü, bağlı bulunduğu beled�ye ve/veya büyükşeh�r �tfa�ye teşk�latına ve kuruluşun organ�ze sanay� bölges� veya
endüstr� bölges� �ç�nde yer alması durumunda bağlı bulunduğu bölge yönet�mler� �tfa�ye teşk�latına gönder�r.

(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len karttak� b�lg�lerde değ�ş�kl�k olması hal�nde, değ�ş�kl�ğ�n olmasını tak�p eden b�r ay
�ç�nde bu kartı güncel duruma göre yen�den düzenleyerek, �lg�l� kurum ve kuruluşlara gönder�r.

(4) İşletmec�n�n kuruluş dışındak� uzman k�ş� veya kurumlardan h�zmet alması �şletmec�n�n sorumluluklarını
ortadan kaldırmaz.

B�ld�r�mler
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MADDE 7 – (1) İşletmec� tarafından Ek-1’�n Notlar bölümünün 4 üncü maddes�nde tanımlanan toplama
kuralı uygulanarak kuruluşun sev�yes� bel�rlen�r.

(2) Alt veya üst sev�yel� kuruluşun �şletmec�s� b�ld�r�m�n� faal�yete geçmeden önce Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığının b�ld�r�m s�stem�n� kullanarak beyan usulü �le doğru ve eks�ks�z b�r şek�lde yapar.

(3) İşletmec�;
a) Beyan ed�len tehl�kel� maddeler�n m�ktarında kuruluşun sev�yes�n� etk�leyecek b�r değ�ş�kl�k olması,
b) Beyan ed�len tehl�kel� maddeler�n n�tel�ğ�nde b�r değ�ş�kl�k olması,
c) Beyan ed�len tehl�kel� maddeler�n f�z�k� şekl�nde ve/veya uygulanan proseslerde kuruluşun sev�yes�n�

etk�leyecek b�r değ�ş�kl�k olması,
ç) B�ld�r�m s�stem� üzer�nden ver�len kuruluş b�lg�ler�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k olması,
d) Kuruluşun faal�yet�ne son vermes�, devred�lmes� veya bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışına çıkması,
haller�nde otuz gün �çer�s�nde b�ld�r�m�n� günceller.
Büyük kaza senaryo dokümanı
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� alt ve üst sev�yel� kuruluşların �şletmec�s� tarafından büyük

endüstr�yel kaza tehl�keler�n�n bel�rlenmes� ve bu tehl�kelerden kaynaklanacak r�skler�n değerlend�r�lmes� amacıyla
büyük kaza senaryo dokümanı hazırlanır veya hazırlatılır.

(2) Büyük kaza senaryo dokümanı, bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde yer alan tehl�kel� madde tanımına
uygun olarak tehl�kel� maddeler�n bel�rlenmes� ve sınıflandırılması �şlem�nden sonra, ulusal veya uluslararası
standartlar �le genel kabul görmüş b�l�msel l�teratürde yer alan yöntemlerden b�r� veya b�rkaçı b�r arada kullanılarak,
bu Yönetmel�k kapsamında çıkarılacak büyük kaza senaryo dokümanı �le �lg�l� tebl�ğde bel�rt�len kr�terlere uygun
olarak ve aşağıdak� adımlar �zlenerek hazırlanır:

a) Tehl�kel� ek�pmanların bel�rlenmes�.
b) Bel�rlenen tehl�kel� ek�pmanlar üzer�nden dah�l� tehl�keler�n tanımlanması.
c) Tehl�kel� ek�pmanlara etk� edeb�lecek kuruluş dışından kaynaklanab�lecek har�c� tehl�keler�n tanımlanması.
ç) Bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�nde yer alan büyük endüstr�yel kaza frekansı değer� �le karşılaştırma

yapmaya elver�şl� sonuçlar üreteb�len yöntemler �le tehl�kel� ek�pmanlar üzer�nden büyük kaza senaryolarının
oluşturulması.

(3) Dâh�l� ve har�c� tehl�keler�n bel�rlenmes� aşamasında kuruluş �ç�nde veya dışında geçm�şte yaşanmış
kazalar, ramak kalalar ve kaza ver� bankalarındak� ulaşılab�l�r kayıtlar da d�kkate alınır.

(4) Büyük kaza senaryosu �k�nc� fıkraya göre tesp�t ed�len tehl�kelere göre bel�rlenen kök nedenlerden
başlanarak olası yayılım, yangın veya patlama olaylarının tamamını �çerecek şek�lde oluşturulur. Ancak tek kök neden
ve sonuç ç�ft� kullanılarak oluşturulacak senaryolarda olası yayılım, yangın ve patlama olaylarından her b�r� d�kkate
alınır.

(5) İşletmec�, büyük kaza senaryo dokümanında kullandığı güven�l�rl�k ver�s� �le olasılık ver�ler�n� hang� ver�
bankalarından veya kaynaklardan aldığı konusunda ayrıntılı b�lg� ver�r.

(6) İşletmec�, tehl�kel� maddeler�n c�ns� ve/veya m�ktarındak� değ�ş�kl�k neden�yle alt veya üst sev�yel� b�r
kuruluş hal�ne gelmes� durumunda kapsama dâh�l olduğu tar�h� müteak�ben b�r yıl �çer�s�nde bu dokümanı hazırlar.

(7) İşletmec�, hazırlanan büyük kaza senaryo dokümanını kuruluşta muhafaza eder.
(8) A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, büyük kaza senaryo dokümanına �l�şk�n usul ve esasların yer

aldığı b�r tebl�ğ yayımlar.
Büyük endüstr�yel kaza frekansının sınır değer�
MADDE 9 – (1) İşletmec�, büyük kazaya sebep olab�lecek tehl�kel� ek�pmanlar �ç�n senaryo ed�len her b�r

büyük endüstr�yel kazanın meydana gelme frekans değer�n� 1x10-4/yıl veya bundan daha küçük b�r değere �nd�r�r.
Büyük kaza önleme pol�t�ka belges�
MADDE 10 – (1) Alt sev�yel� kuruluşun �şletmec�s�; büyük kaza önleme pol�t�ka belges� �le �lg�l� tebl�ğde

�sten�len b�lg�ler� ve Ek-3’te bel�rt�len güvenl�k yönet�m s�stem�n� d�kkate alarak büyük kaza önleme pol�t�ka belges�n�
hazırlar veya hazırlatır. Büyük kaza önleme pol�t�ka belges� büyük endüstr�yel kazaları önlemek ve �şyer�nde yüksek
sev�yede koruma önlem� almak amacıyla, Ek-3’te bel�rt�len güvenl�k yönet�m s�stem� �le �lg�l� b�lg�ler�n bulunduğu b�r
belged�r.

(2) İşletmec�, büyük kaza önleme pol�t�ka belges�n�;
a) Faal�yet hal�ndek� kuruluşlar �ç�n bu madden�n yürürlüğe g�rmes�n� müteak�ben altı ay �çer�s�nde,
b) Kuruluşun, bulundurduğu tehl�kel� maddeler�n c�ns� ve/veya m�ktarındak� değ�ş�kl�k neden�yle alt sev�yel�

b�r kuruluş hal�ne gelmes� durumunda kapsama dâh�l olduğu tar�h� müteak�ben b�r yıl �çer�s�nde,
c) D�ğer durumlarda faal�yete geçmeden önce,
hazırlar ve kuruluşta muhafaza eder.
(3) A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, büyük kaza önleme pol�t�ka belges�ne �l�şk�n usul ve

esasların yer aldığı b�r tebl�ğ yayımlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güvenl�k Raporu �le İlg�l� Hususlar
Güvenl�k raporu
MADDE 11 – (1) Üst sev�yel� b�r kuruluşun �şletmec�s�, asgar� olarak Ek-2’de bel�rt�len b�lg�ler� �çermek

kaydıyla güvenl�k raporu �le �lg�l� tebl�ğde bel�rt�len hususları d�kkate alarak b�r güvenl�k raporu hazırlar ya da
hazırlatır ve kuruluşta muhafaza eder. Güvenl�k raporu; kuruluşun, kuruluşta yürütülen faal�yetler�n ve prosesler�n
tanıtımının yapıldığı, Ek-3’te bel�rt�len ve kuruluşta uygulanan güvenl�k yönet�m s�stem� �le �lg�l� b�lg�ler�n bulunduğu
b�r belged�r.
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(2) İşletmeye yen� açılacak kuruluş faal�yete geçmeden önce güvenl�k raporunu hazırlar ve güvenl�k raporunu
hazırladığına da�r A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığına yazılı b�ld�r�mde bulunur. Kuruluşta yapılacak
güvenl�k raporunun �çer�k ve yeterl�l�k açısından �ncelenmes� sonucunda tesp�t ed�len aykırılıklar �ç�n, aykırılıkların
n�tel�ğ� �le �şletmec�n�n taleb� d�kkate alınarak süre ver�l�r. İşletmec� ver�len süre b�t�m�nden önce tesp�t ed�len
aykırılıkları g�derd�ğ�ne da�r A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığına yazılı başvuruda bulunması durumunda
yazının Bakanlığa ulaşmasını müteak�ben 5 �ş günü �çer�s�nde �ncelemeye devam ed�l�r. Yapılan �nceleme sonucunda
aykırılıkların g�der�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda, bu durumun �şletmec�ye b�ld�r�lmes�n� müteak�ben kuruluşta
faal�yete başlanır.

(3) Aşağıdak� durumlarda yer alan değ�ş�kl�kler neden�yle üst sev�yel� b�r kuruluş hal�ne gelen kuruluşlar
�şletmeye yen� açılacak kuruluş olarak değerlend�r�lmez, bu durumda kuruluş güvenl�k raporunu kapsama dâh�l olduğu
tar�h� müteak�ben b�r yıl �çer�s�nde hazırlar:

a) Kuruluşların b�rleşmes� ya da devred�lmes� yoluyla kurulacak üst sev�yel� kuruluşlar.
b) Kuruluşun bulundurduğu tehl�kel� maddeler�n c�ns� ve/veya m�ktarındak� değ�ş�kl�k neden�yle üst sev�yel�

b�r kuruluş hal�ne gelen kuruluşlar.
(4) Güvenl�k raporunun �çer�k ve yeterl�l�k açısından �ncelenmes�;
a) Güvenl�k raporunda tebl�ğde �stenen asgar� b�lg�n�n bulunup bulunmadığının tesp�t� hakkında yapılan

�ncelemed�r.
b) Güvenl�k raporunun a�t olduğu kuruluşun, �nsan ve çevre açısından sağlığının ve güvenl�ğ�n�n yeterl�l�ğ�

hakkında yapılan b�r �nceleme değ�ld�r.
(5) Güvenl�k raporunda bel�rt�len b�lg�n�n kuruluştak� durumu yansıtması esastır ve bu b�lg�n�n doğruluğundan

�şletmec� sorumludur.
(6) A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, güvenl�k raporuna �l�şk�n usul ve esasların yer aldığı b�r

tebl�ğ yayımlar.
Güvenl�k raporunun, büyük kaza önleme pol�t�ka belges�n�n ve büyük kaza senaryo dokümanının

güncellenmes�
MADDE 12 – (1) İşletmec� tarafından hazırlanan güvenl�k raporu, büyük kaza önleme pol�t�ka belges� ve

büyük kaza senaryo dokümanı;
a) Tehl�kel� maddeler�n n�tel�ğ�nde, f�z�k� şekl�nde veya depolama şekl�nde değ�ş�kl�k olması,
b) Tehl�kel� maddeler�n depolandığı veya kullanıldığı proseslerde değ�ş�kl�kler olması,
c) Kuruluşta büyük endüstr�yel kaza veya büyük endüstr�yel kaza tanımı kapsamında ramak kala olay

meydana gelmes�,
ç) Ek-3’te bel�rt�len güvenl�k yönet�m s�stem�nde b�r değ�ş�kl�k yapılması,
d) B�ld�r�m s�stem� üzer�nden ver�len kuruluş b�lg�ler�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k olması,
durumlarında gözden geç�r�l�r ve güncellen�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ac�l Durum Planları

Dâh�l� ac�l durum planı
MADDE 13 – (1) Üst sev�yel� b�r kuruluşun �şletmec�s�, Ek-4’te bel�rt�len b�lg�ler� ve dâh�l� ac�l durum planı

�le �lg�l� tebl�ğde bel�rt�len hususları d�kkate alarak b�r dâh�l� ac�l durum planı hazırlar veya hazırlatır ve kuruluşta
muhafaza eder.

(2) İşletmec�, dâh�l� ac�l durum planını; kuruluşun bulundurduğu tehl�kel� maddeler�n c�ns� ve/veya
m�ktarındak� değ�ş�kl�k neden�yle üst sev�yel� b�r kuruluş hal�ne gelmes� durumunda kapsama dâh�l olduğu tar�h�
müteak�ben b�r yıl �çer�s�nde hazırlar.

(3) İşletmeye yen� açılacak kuruluş faal�yete geçmeden önce dah�l� ac�l durum planını hazırlar.
(4) Kuruluşta muhtemel b�r kontrol kaybı sonrası kıyı ve/veya den�z k�rl�l�ğ� olasılığının öngörülmes� hal�nde,

21/10/2006 tar�hl� ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Den�z Çevres�n�n Petrol ve D�ğer Zararlı Maddelerle
K�rlenmes�nde Ac�l Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazm�n� Esaslarına Da�r Kanunun Uygulama Yönetmel�ğ�n�n
23 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasına �st�naden onaylanmış kıyı tes�s� ac�l müdahale planları sadece kıyı ve/veya den�z
k�rl�l�ğ�ne müdahale etme bakımından geçerl� sayılır. Kuruluşlar, bahse konu hususu dâh�l� ac�l durum planlarında
bel�rt�rler.

(5) Dâh�l� ac�l durum planında bel�rt�len b�lg�n�n kuruluştak� durumu yansıtması esas olup bu b�lg�n�n
doğruluğundan ve kuruluşta meydana gelmes� muhtemel kaza sonrası oluşab�lecek çevre k�rl�l�ğ�nden �şletmec� kusur
şartı aranmaksızın sorumludur.

(6) Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, dâh�l� ac�l durum planına �l�şk�n usul ve esasların yer aldığı b�r tebl�ğ
yayımlar.

Dâh�l� ac�l durum planlarının gözden geç�r�lmes� ve tatb�k ed�lmes�
MADDE 14 – (1) İşletmec�, üç yılı aşmayan aralıklarla dâh�l� ac�l durum planını gözden geç�r�r, gerekt�ğ�nde

günceller, tatb�k eder ve ac�l h�zmet b�r�mler�n�n yeterl� düzeyde tatb�kata katılmasını sağlamak �ç�n gerekl� çalışmaları
yapar.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�nde bel�rt�len belge ve dokümanlarda güncelleme yapılması durumunda
ve �şletmec�n�n gerekl� gördüğü hallerde dâh�l� ac�l durum planı derhâl güncellen�r.

Dâh�l� ac�l durum planı �le �l afet müdahale planının uygulanması
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k gereğ� dâh�l� ac�l durum planını hazırlamış olan �şletmec�, büyük b�r kaza

veya n�tel�ğ� �t�barıyla büyük b�r kazaya yol açması bekleneb�lecek kontrolsüz b�r olay meydana geld�ğ� zaman, bu
planı gec�kmeks�z�n uygular ve söz konusu durumla �lg�l� �l afet ve ac�l durum müdürlüğüne b�lg�lend�rme yapar.
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(2) Dâh�l� ac�l durum planının müdahalede yeters�z kaldığı durumlarda, �şletmec� �l afet ve ac�l durum
müdürlüğüne dâh�l� ac�l durum planının yeters�z kaldığı b�lg�s�n� ver�r. İl afet ve ac�l durum müdürlüğü
koord�nasyonunda �l afet müdahale planı gereğ�nce müdahale faal�yetler� yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kamunun b�lg�lend�r�lmes�
MADDE 16 – (1) Alt ve üst sev�yel� kuruluşun �şletmec�s�, Ek-5 Bölüm 1’de yer alan b�lg�lerden az olmamak

kaydıyla kamuyu �nternet s�tes�, �nternet s�tes� yoksa bağlı bulunduğu sanay� ve/veya t�caret odası �nternet s�tes�
üzer�nden sürekl� b�lg�lend�r�r ve gerekt�ğ�nde bu b�lg�ler� günceller.

(2) Üst sev�yel� kuruluşun �şletmec�s�, ayrıca;
a) Ek-5 Bölüm 2’de bel�rt�len b�lg�ler� hazırlar ve �nternet s�tes� üzer�nden kamuya, güncel, net ve açıklayıcı

b�r şek�lde talebe bağlı olmaksızın sağlar.
b) Beş yılı geçmeyen aralıklarla düzenl� olarak bu b�lg�ler� günceller.
c) Büyük endüstr�yel kazalarla �lg�l� hazırlanacak güvenl�k raporu, büyük kaza önleme pol�t�ka belges�, büyük

kaza senaryo dokümanı ve dâh�l� ac�l durum planı �le �lg�l� tebl�ğlerde bel�rt�len g�zl� bölümler dışında kalan d�ğer
b�lg�ler�n kend�s�nden talep ed�lmes� hal�nde, kuruluşta meydana geleb�lecek büyük kaza tehl�keler� ve bu tehl�keler�n
potans�yel etk�ler� ve alınacak önlemler hakkında, genel b�lg�y� �çeren tekn�k olmayan b�r özet� de �çerecek şek�lde
düzenlenm�ş b�lg�ler� talep edenlere sağlar.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda ver�len b�lg�ler�n doğruluğundan �şletmec� sorumludur.
Büyük endüstr�yel kaza meydana gelmes� sonrasında �şletmec� tarafından sağlanması gereken b�lg�ler
MADDE 17 – (1) İşletmec�, kuruluşta büyük endüstr�yel kaza meydana geld�ğ� takd�rde, mümkün olan en kısa

sürede, en uygun araçları kullanarak aşağıdak�ler� yer�ne get�r�r:
a) Val�l�k, çevre ve şeh�rc�l�k �l müdürlüğü, �l afet ve ac�l durum müdürlüğü, bağlı bulunduğu beled�ye ve/veya

büyükşeh�r �tfa�ye teşk�latına ve kuruluşun organ�ze sanay� bölges� veya endüstr� bölges� �ç�nde yer alması durumunda
bağlı bulunduğu bölge yönet�mler� �tfa�ye teşk�latına, �l sağlık müdürlüğünü ve kuruluş organ�ze sanay� bölges�nde
veya endüstr� bölges�nde �se �lg�l� bölge yönet�mler�n� meydana gelen kazadan derhal haberdar eder ve bu kaza �le
�lg�l� aşağıdak� b�lg�ler� sağlar:

1) Kazanın oluşumu ve gel�ş�m seyr�.
2) İlg�l� tehl�kel� maddeler ve m�ktarları.
3) Kazanın �nsan sağlığı, çevre ve mallar üzer�ndek� etk�ler�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n gerekl� olan mevcut

ver�ler.
4) Alınan ac�l durum önlemler�.
5) İrt�bat �ç�n kuruluş �ç� ac�l durum yönet�m merkez�nde tüm operasyonu yönetmekle sorumlu olan baş

kontrolörün �s�m ve �let�ş�m b�lg�ler�.
b) Kuruluş sınırları �çer�s�nde meydana gelen büyük b�r kaza, Ek-6’da ver�len büyük endüstr�yel kaza b�ld�r�m

kr�terler�nden en az b�r�n� sağlıyorsa �şletmec� tarafından bu fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len bölüm doldurulur.
c) İşletmec�, kuruluşunda meydana gelen büyük b�r kazayı müteak�p altmış gün �çer�s�nde, b�ld�r�m s�stem�nde

yer alan kaza raporlama bölümünü doldurur ve çıktısını alarak çevre ve şeh�rc�l�k �l müdürlüğü �le �l afet ve ac�l durum
müdürlüğüne gönder�r. Kazanın orta ve uzun dönem etk�ler�n�n haf�flet�lmes� ve bu t�p b�r kazanın tekrarlanmasının
önlenmes�ne �l�şk�n yen� b�lg�ler�n elde ed�lmes� veya �ler� b�r araştırma sonucu, daha önce ver�len b�lg�ler� değ�şt�ren
ek bulguların elde ed�lmes� durumunda b�lg�ler �şletmec� tarafından güncellen�r.

Denet�mler
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren kuruluşların denet�mler�, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı

ve/veya A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı tarafından programlı ve program dışı denet�mler yapılmak
suret�yle gerçekleşt�r�l�r.

(2) Denet�m planı/programı alt ve üst sev�yel� tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak üst sev�yel�
kuruluşlar �ç�n 2 takv�m yılı �çer�s�nde en az b�r kez, alt sev�yel� kuruluşlar �ç�n 4 takv�m yılı �çer�s�nde en az b�r kez
olacak şek�lde hazırlanır.

(3) Bu Yönetmel�k kapsamındak� b�r kuruluşta büyük kaza olması durumunda ve �ncelemen�n gerekl�
görüldüğü hallerde yapılan program dışı denet�mlerde;

a) Kazanın anal�z� yapılarak kazanın meydana gel�ş sebepler�n� ve gelecekte benzer kazaların meydana
gelmemes� �ç�n alınması gereken tedb�rler� tesp�t etmeye yönel�k �ncelemelerde bulunulur,

b) Benzer kazaların meydana gelmemes� �ç�n �şletmec�den gerekl� tedb�rler�n alınması �sten�r,
c) İşletmec�n�n bu Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�nde bel�rt�len yükümlülükler� yer�ne get�r�p get�rmed�ğ�

kontrol ed�l�r.
(4) Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı ve A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı kend� mevzuatı

çerçeves�nde denet�mler� gerçekleşt�r�r.
İdar� tedb�rler ve yaptırımlar
MADDE 19 – (1) Denet�mlerde;
a) Üst sev�yel� b�r kuruluşun güvenl�k raporunun olmaması durumunda A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler

Bakanlığı tarafından kuruluşun tamamında �ş durdurulur.
b) Bu Yönetmel�kte tanımlanan hususlara aykırılık hal�nde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı

ve Güvenl�ğ� Kanununun �lg�l� hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
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MADDE 20 – (1) 30/12/2013 tar�hl� ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük
Endüstr�yel Kazaların Önlenmes� ve Etk�ler�n�n Azaltılması Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.

Tereddütler�n g�der�lmes�
MADDE 21 – (1) Aşağıda bel�rt�len maddelerle �lg�l� uygulamada çıkacak tereddütler� g�dermeye karşılarında

bel�rt�len Bakanlıklar yetk�l�d�r:
a) 8, 9, 10, 11 ve 12 nc� maddeler �ç�n A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı.
b) 7, 13 ve 14 üncü maddeler �ç�n Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı.
c) 15 �nc� maddes�n� müştereken Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı ve İç�şler� Bakanlığı.
ç) 18 ve 19 uncu maddeler�n� müştereken A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı ve Çevre ve Şeh�rc�l�k

Bakanlığı.
d) D�ğer maddeler� müştereken A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı ve

İç�şler� Bakanlığı.
İşletmeye yen� açılacak kuruluş
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/7/2019 tar�h�nden sonra �şletmeye açılacak olan kuruluşlar �şletmeye yen�

açılacak kuruluş olarak değerlend�r�l�r. İşletmeye açılma tar�h�, 14/7/2005 tar�hl� ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı �le yürürlüğe konulan İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k gereğ�nce �şyer� açılma
ruhsatının düzenlend�ğ� tar�h esas alınarak bel�rlen�r.

B�ld�r�m yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Faal�yet hal�ndek� alt veya üst sev�yel� kuruluşun �şletmec�s�, 7 nc� madde

kapsamında yer�ne get�rmes� zorunlu olan b�ld�r�m yükümlülüğünü 1/7/2019 tar�h�ne kadar tamamlar.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce 30/12/2013 tar�hl� ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Büyük Endüstr�yel Kazaların Önlenmes� ve Etk�ler�n�n Azaltılması Hakkında Yönetmel�ğ�n 7 nc�
maddes�ne �st�naden yapılmış olan b�ld�r�mler, bu Yönetmel�ğe göre yapılmış sayılır.

Kant�tat�f r�sk değerlend�rmes� yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 30/12/2013 tar�hl� ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük

Endüstr�yel Kazaların Önlenmes� ve Etk�ler�n�n Azaltılması Hakkında Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes� gereğ�nce alt ve
üst sev�yel� kuruluşlarca hazırlanması zorunlu olan kant�tat�f r�sk değerlend�rmes�, bu Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�nde
bel�rt�len büyük kaza senaryo dokümanı hazırlanması �ç�n bel�rlenen süreye kadar geçerl�d�r.

Mevcut tebl�ğler�n geçerl�l�ğ�
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 10, 11 ve 13 üncü maddeler�ne göre çıkarılacak tebl�ğler

yayımlanıncaya kadar 20 nc� madde kapsamında yürürlükten kaldırılan Yönetmel�ğe dayanılarak yayımlanan
tebl�ğler�n bu Yönetmel�ğe aykırı olmayan hükümler�n�n uygulanmasına devam ed�l�r.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası, 8, 9, 13 ve 16 ncı maddeler� 1/7/2020 tar�h�nde,
b) D�ğer maddeler� �se yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı, Çevre ve Şeh�rc�l�k

Bakanı ve İç�şler� Bakanı müştereken yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız.
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