KRİZ, YASAL SÜREÇ VE DİĞER ETKENLER, PROSES GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ
OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEMELİDİR!

18-19 Eylül 2018 tarihleri arasında WOW Hotel, İstanbul Convention Center’da
TÜPRAŞ ve Kansai Altan firmalarının sponsorluğunda düzenlenen III. Uluslararası
Proses Güvenliği Sempozyumu başarıyla tamamlandı.
III. Proses Otomasyonu Zirve ve Sergisi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen
sempozyum ve fuar alanını toplam 1934 kişi ziyaret etti. 48 firma fuar katılımcısı
olarak yer aldı.
Alanındaki en büyük organizasyon olan Sempozyum ve Sergi süresi boyunca
Proses Güvenliği tüm boyutlarıyla ele alındı.
Sempozyumda Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
Hakkındaki Yönetmelik’te sürekli erteleme yapılmasının işverenlerin ve
çalışanların kurulmaya çalışılan sisteme inancını zedelediğinin altı çizildi.
Kamuoyuyla paylaşılan yönetmelik taslağının değerlendirildiği forum bölümünde;
güvenlik raporu ve BKÖPB ile ilgili sadeleştirilen süreç katılımcılar tarafından
olum bulundu. Güvenlik raporlarının bakanlığa gönderilmemesinin olumlu ve
olumsuz yönleri olduğu ancak doğrulayıcı bir kamu otoritesinin onayının gerekli
olduğuna vurdu yapıldı. Öte yandan bakanlıkların içerik denetimi yapmasının
önemi gündeme getirildi.
Proses Güvenliği uygulamalarının artık geri dönülemez biçimde pek çok
endüstriyel tesisin gündeminde yer aldığının altı çizilen sempozyumda kriz
dönemlerinde güvenliğe yapılan harcamaların kesilmemesi gerektiği zira bu
durumun yangın, patlama, yayılma frekansını ciddi oranda arttırdığının bilindiği
vurgulandı.

www.prosesguvenligi.org

Proses otomasyonu ile proses güvenliği arasındaki ilişkinin ürün türleri bazında
ele alındığı sempozyuma otomasyon sektörünün önemli oyuncularının da yoğun
katılımı gerçekleşti. Bu oturumlarda dünyadan ve ülkemizden örnekler ele alındı.
Proses güvenliği ve insan faktörünün ele alındığı oturumlarda sistem
kurabilmenin proses güvenliğine olan etkisi ayrıntılı olarak tartışıldı.
Fabrikaların güvenli olabilmesi için yer seçiminden itibaren işlevsel, teknik ve
standartlara uygun bir tasarım sürecinin önemi üzerinde değerli sunumların yer
aldığı sempozyumda, Güvenli Fabrika konsepti iyi uygulama örnekleriyle
zenginleştirildi.
Yurtdışından gelerek sempozyuma katılan konuşmacılar, benzer konulara yönelik
uygulama ve deneyimlerini aktararak tartışma alanlarını zenginleştirdiler.
Sergi alanında yer alan ve proses otomasyonu sektörünün önemli oyuncuları
arasındaki firmalar ürün, hizmet ve çözümlerini katılımcılarla paylaştı.
3 uluslararası ve 1 ulusal zirve etkinliği sonucunda gelenekselleşmeye yaklaşan
sempozyumumuza katılanlara ve takip edenlere içten teşekkürlerimizle.

Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu
Organizasyon Komitesi

Not: Sempozyumda yer alan sunumlara, 15.10.2018 tarihinden itibaren
www.prosesguvenligi.org adresinden erişim sağlanabilecektir.

www.prosesguvenligi.org

