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Yönetmelikleri



 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik

 İşletmecinin genel yükümlülüğü

 MADDE 6 – (1) İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın 
meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az 

zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla 

yükümlüdür.

 (2) İşletmecinin kuruluş dışındaki uzman kişi veya kurumlardan hizmet alması 

işletmecinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
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Kantitatif risk değerlendirmesi

 MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda 

büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden 

kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla kantitatif metotlarla risk 

değerlendirmesi yapılır.



Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi

 MADDE 9 – (1) İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği 

tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü 

sonucunun meydana gelme frekansını 1x10-4/yıl seviyesine veya bu 

seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.



Büyük kaza önleme politika belgesi

 MADDE 10 – (1) Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-3’te 

belirtilen bilgileri içerecek şekilde bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca 

çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak kazaların 

önlenmesi ile ilgili politikasını belirten büyük kaza önleme politika belgesini 

hazırlar veya hazırlatır. İşletmeci bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

bildirim sistemine yükler, aslını ise kuruluşta muhafaza eder.



Güvenlik raporu

 MADDE 11 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-2’de 

belirtilen bilgileri içermek kaydıyla bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca 

çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir 

güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır. Güvenlik raporu; kuruluşun, 

kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin 

tanıtımının yapıldığı, Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta 

uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin 

taahhütlerinin bulunduğu bir belgedir.



Dâhili acil durum planı

 MADDE 13 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-4, Kısım 

1 ve Kısım 2’de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla, bu maddenin on ikinci 

fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate 

alarak bir dâhili acil durum planı hazırlar veya hazırlatır.



Harici acil durum planı

 MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üst seviyeli kuruluşlarla ilgili 

olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Ek-4, Kısım 1 ve Kısım 3’te belirtilen 

bilgilerden az olmamak şartı ile 13 üncü maddenin on ikinci fıkrasında 

belirtilen tebliği dikkate alarak bir harici acil durum planı hazırlar veya 

hazırlatır.



Büyük bir kaza sonrasında işletmeci 
tarafından sağlanması gereken bilgiler

 MADDE 18 – (1) İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği 

takdirde, mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak 

aşağıdakileri yerine getirir:

 a) Valilik ve ilgili belediye başta olmak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığını, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını bu kazadan 

derhal haberdar eder ve kaza ile ilgili aşağıdaki bilgileri sağlar:



Büyük bir kaza sonrasında işletmeci 
tarafından sağlanması gereken bilgiler

 1) Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.

 2) İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.

 3) Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli 

olan mevcut verileri.

 4) Alınan acil durum önlemleri.



Büyük bir kaza sonrasında işletmeci 
tarafından sağlanması gereken bilgiler

 b) Kuruluş sınırları içerisinde meydana gelen büyük bir kaza, Ek-6’da verilen 

Büyük Endüstriyel Kaza Bildirim Kriterleri’nden en az birini sağlıyorsa işletmeci 

tarafından bu fıkranın (c) bendinde belirtilen form doldurulur.

 c) İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış 

gün içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel 

Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme 

yükler.



Gizlilik

 MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak güvenlik raporları 

ve dâhili acil durum planlarının hangi bölümlerinin gizli olarak kabul 

edileceği bu Yönetmeliğin 11 inci ve 13 üncü maddeleri uyarınca 

çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.




