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Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmelik
(30.12.2013 28867 R.G., / 18.7.2017 ve 30127 R.G.)



Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik
Raporu Tebliği



BKÖPB Tebliği



İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yön.



Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden

Korunması Hakkında Yönetmelik


Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve
Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kaza
Yönetmelik

Taslak

Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında,
kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve
kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan
sağlığı için anında veya daha sonra ciddi
tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla
tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir
emisyon, yangın veya patlama olayıdır.

Yönetmelik kapsamındaki herhangi
bir kuruluşun işletilmesi esnasında,
kontrolsüz gelişmelerden
kaynaklanan ve kuruluş içinde veya
dışında insan ve/veya çevre sağlığı
için anında veya daha sonra ciddi
tehlikeye yol açabilen bir veya birden
fazla tehlikeli maddenin sebep
olduğu büyük bir yayılım, yangın veya
patlama olayını,

Alt Seviyeli Kuruluş
Yönetmelik

Taslak

Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen
tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2’deki
eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak
Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda
tehlikeli madde bulunduran kuruluşu ifade
eder.

Ek-1’in Notlar bölümünün 4 üncü
maddesinde tanımlanan toplama
kuralı dikkate alınmak şartıyla, Ek-1
Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen
tehlikeli madde listelerinde, Sütun
2’deki eşik değerlere eşit veya
üzerinde, ancak Sütun 3’teki
değerlerin altındaki miktarlarda
tehlikeli madde bulunduran veya
bulundurması muhtemel kuruluşu,

Üst Seviyeli Kuruluş
Yönetmelik

Taslak

Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen
tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik
değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun
3’teki değerlerin altındaki miktarlarda
tehlikeli madde bulunduran kuruluşu ifade
eder.

Ek-1’in Notlar bölümünün 4 üncü
maddesinde tanımlanan toplama
kuralı dikkate alınmak şartıyla, Ek-1
Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen
tehlikeli madde listelerinde, Sütun
3’teki eşik değerlere eşit veya
üzerindeki miktarlarda tehlikeli
madde bulunduran veya
bulundurması muhtemel kuruluşu,

EK 1

Ek 1

Tehlikeli Ekipman
Taslak
--

İçerdiği tehlikeli maddenin niteliği,
miktarı ve proses koşulları ile
tesisteki yerleşimi nedeniyle büyük
kazaya sebebiyet verme veya bu
kazanın etkisini arttırma
potansiyeline sahip olan ekipmanı
ifade eder.

BEK Frekansı
Taslak
--

Büyük Kaza Senaryo Dokümanında
senaryo edilen her bir büyük
endüstriyel kazanın meydana gelme
frekans seviyesini ifade eder.

BEK Senaryo Dokümanı
Taslak
--

Kuruluşta büyük endüstriyel kaza
tehlikelerinin belirlenmesi ve bu
tehlikelerden kaynaklanacak risklerin
değerlendirilmesi amacıyla
hazırlanan dokümanı ifade eder.

Depolama
Taslak
Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli Tehlikeli maddenin, kontrol altında
şartlar sağlanmış olarak kontrol altında
tutulması veya stokta
tutulması veya stokta bulundurulması.
bulundurulması.

Geçici Ara Depolama
Yönetmelik

Taslak

---

Nihai varış noktası belli olan, transfer
zincirindeki tehlikeli maddenin, dış
ortamla temas etmeyecek şekilde
orijinal ambalajı bozulmadan
depolama şartlarına uygun
koşullarda geçici olarak depolanması.

İşletmeci
Yönetmelik

Taslak

İşletme sahibi veya 20/6/2012 tarihli ve
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda
belirtilen işveren tanımı kapsamında, bir
kuruluşun veya tesisin işletilmesinden
sorumlu ve/veya buradaki teknik işletme
hakkında karar verici herhangi bir gerçek
veya tüzel kişi.

İşletme sahibi veya 6331 sayılı
Kanunda belirtilen işveren tanımı
kapsamında, bir kuruluşun veya
tesisin işletilmesinden sorumlu
ve/veya buradaki teknik işletme
hakkında karar verici herhangi bir
gerçek veya tüzel kişi.

Kuruluş
Yönetmelik

Taslak

Karayolu, demiryolu veya kıta içi suyolu ile
ayrılmış iki veya daha fazla alanın bir bütün
olarak değerlendirildiği aynı yerleşkede yer
alan ve aynı işletmecinin kontrolü altında
bulunan ortak altyapı veya faaliyetler de
dâhil olmak üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununda belirtilen işyeri tanımı
kapsamında, tehlikeli maddelerin bulunduğu
bir veya daha fazla tesisin bulunduğu tüm
alanı,

Yönetmelik kapsamında alt ve üst
seviyeli olarak belirlenmiş, karayolu,
demiryolu veya kıta içi suyolu ile
ayrılmış iki veya daha fazla alanın bir
bütün olarak değerlendirildiği aynı
yerleşkede yer alan ve aynı
işletmecinin kontrolü altında bulunan
ortak altyapı veya faaliyetler de dâhil
olmak üzere, 6331 sayılı Kanunda
belirtilen işyeri tanımı kapsamında,
tehlikeli maddelerin bulunduğu bir
veya daha fazla tesisin yer aldığı tüm
alanı,

Tesis
Yönetmelik

Taslak

Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, işlendiği,
üretildiği veya depolandığı bir kuruluş
içerisindeki teknik ünite ve bu ünitenin
işleyişi için gerekli olan teçhizat, yapılar,
boru tesisatı, iş ekipmanları ile birime
hizmet eden demiryolu rampa hatlarını,
tersaneleri ve doldurma-boşaltma
rıhtımlarını, platformlarını, şamandıra
sistemlerini, yüzen veya sabit dalgakıranları,
ambarları veya benzer yapıları,

Kuruluş içerisinde, tehlikeli
maddelerin kullanıldığı, işlendiği,
üretildiği veya depolandığı; teçhizat,
yapılar, boru tesisatı, iş ekipmanları
ile demiryolu rampa hatlarını,
tersaneleri ve doldurma-boşaltma
rıhtımları, platformları, şamandıra
sistemleri, yüzen veya sabit
dalgakıranları, ambarları veya benzer
yapıları da içeren teknik üniteyi,

Genel Yükümlülük
Yönetmelik

Taslak

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.

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve
büyük bir kazanın meydana gelmesi
durumunda, bunların etkilerini
insana ve çevreye en az zarar verecek
şekilde sınırlamak için güvenlik
yönetim sistemi ile ilgili asgari olarak
Ek-3’te ve ilgili mevzuatta belirtilen
yükümlülüklere ilişkin gerekli tüm
tedbirleri almakla yükümlüdür.
Ek 3: GYS

Genel Yükümlülük
Yönetmelik

Taslak

---

Madde 6
(3)
İşletmeci, büyük endüstriyel bir kaza olma ihtimaline
karşın, kuruluşta bulunan, büyük kaza senaryo
dokümanındaki senaryolara dâhil olan her bir tehlikeli
madde için müdahale yöntemi ile koruyucu donanım
bilgilerini içeren Ek-7’deki formata göre bir kart hazırlar.
İşletmeci; bu kartı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl
Sağlık Müdürlüğü, bağlı bulunduğu belediye ve/veya
büyükşehir itfaiye teşkilatına ve kuruluşun Organize
Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi içinde yer alması
durumunda bağlı bulunduğu bölge yönetimleri itfaiye
teşkilatına gönderir

Bildirimler
Yönetmelik

Taslak

(1) Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen tehlikeli
maddeleri bulunduran veya bulunduracak kuruluşun işletmecisi;
a) Faaliyet halindeki kuruluş için bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden itibaren,
b) Kuruluş faaliyete geçmeden önce,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel
program paketini kullanarak bildirimini yapar.
(2) İşletmeci;
a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun
seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması,
b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki
şeklinde değişiklik olması,
c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması,
ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik
olması,
d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi,
hallerinde yirmi iş günü içerisinde bildirimini günceller.

MADDE 7 – (1) İşletmeci tarafından bu Yönetmeliğin
Ek-1’in Notlar bölümünün 4 üncü maddesinde
tanımlanan toplama kuralı uygulanarak kuruluşun
seviyesi belirlenir.
(2) Alt veya üst seviyeli kuruluşun işletmecisi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının bildirim sistemini kullanarak
doğru ve eksiksiz bir şekilde beyan usulü ile kuruluş
faaliyete geçmeden önce bildirimini yapar.
(3) İşletmeci;
a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında
kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması,
b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya
fiziki şeklinde bir değişiklik olması,
c) Uygulanan proseslerde bir değişiklik olması,
ç) Bildirim sistemi üzerinden verilen kuruluş
bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması,
d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi, devredilmesi
veya yönetmeliğin kapsamı dışına çıkması,
hallerinde bir ay içerisinde bildirimini günceller.

Bildirim Güncelleme
Yönetmelik

Taslak

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-18/7/2017-30127)(1)
(1) 7 nci madde gereğince EK-1 kapsamında yapılan bildirimler
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde güncellenir.
Bu değişiklik 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 2–
(1) Faaliyet halindeki alt veya üst
seviyeli kuruluşun işletmecisi, 7 nci
madde kapsamında yerine getirmesi
zorunlu olan bildirim yükümlülüğünü
31/12/2018 tarihine kadar tamamlar.
(2) 30/12/2013 tarihli ve 28867
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve
Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Yönetmeliğin 7 nci maddesine istinaden
yapılmış olan bildirimler, bu Yönetmeliğe
göre yapılmış sayılır.

Kantitatif RA/ Büyük Kaza SD
Yönetmelik

Taslak

1.Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların
miktarları ve karşılıklı etkileşimleri.
2.Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından
değerlendirilmesi.
3.Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam
sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların
uygunluğu.
4.Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve
gruplandırılması.
5.Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya
enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri.
6.Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin
güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu.
7.Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi.
8.Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli
kontrol yöntemleri.
9.Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi.
10.Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma
olasılıkları.
11.İnsan hataları ve güvenilirlik analizi.

(2) Büyük kaza senaryo dokümanı,
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan
tehlikeli madde tanımına uygun olarak
tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve
sınıflandırılması işleminden sonra, ulusal
veya uluslararası standartlar ile genel
kabul görmüş bilimsel literatürde yer alan
yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada
kullanılarak, bu Yönetmelik kapsamında
çıkarılacak büyük kaza senaryo dokümanı
ile ilgili tebliğde belirtilen kriterlere uygun
olarak ve aşağıdaki adımlar izlenerek
hazırlanır:

Kantitatif RA/ Büyük Kaza SD
Yönetmelik

Taslak

Tehlikeli ekipmanların belirlenmesi.
a) Belirlenen tehlikeli ekipmanlar
üzerinden dahili tehlikelerin
tanımlanması.
b) Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek
kuruluş dışından kaynaklanabilecek
harici tehlikelerin tanımlanması.
c) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer
alan büyük endüstriyel kaza frekansı
değeri ile karşılaştırma yapmaya
elverişli sonuçlar üretebilen
yöntemler ile tehlikeli ekipmanlar
üzerinden büyük kaza senaryolarının
oluşturulması.

Kantitatif RA/ Büyük Kaza SD
Yönetmelik

Taslak

(3) Dâhili ve harici tehlikelerin
belirlenmesi aşamasında kuruluş içinde
veya dışında geçmişte yaşanmış kazalar,
ramak kalalar ve kaza veri bankalarındaki
ulaşılabilir kayıtlar da dikkate alınır.

(4) Büyük kaza senaryosu bu maddenin
ikinci fıkrasına göre tespit edilen
tehlikelere göre belirlenen kök
nedenlerden başlanarak olası yayılım,
yangın veya patlama olaylarının tamamını
içerecek şekilde oluşturulur. Ancak tek
kök neden ve sonuç çifti kullanılarak
oluşturulacak senaryolarda olası yayılım,
yangın ve patlama olaylarından her biri
dikkate alınır.

Kantitatif RA/ Büyük Kaza SD
Yönetmelik

Taslak

(5) İşletmeci, büyük kaza senaryo
dokümanında kullandığı güvenilirlik verisi
ile olasılık verilerini hangi veri
bankalarından veya kaynaklardan aldığı
konusunda ayrıntılı bilgi verir.

(6) İşletmeci, tehlikeli maddelerin cinsi
ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle
alt veya üst seviyeli bir kuruluş haline
gelmesi durumunda kapsama dâhil
olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde
bu dokümanı hazırlar.
(7) İşletmeci, hazırlanan büyük kaza
senaryo dokümanını kuruluşta muhafaza
eder.
(8) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
büyük kaza senaryo dokümanı ile ilgili bir
tebliğ yayımlar

BKÖPB
Yönetmelik

Taslak

Büyük kaza önleme politika belgesi büyük
endüstriyel kazaları önlemek ve işyerinde
yüksek seviyede koruma önlemi almak
amacıyla, Ek-3’te belirtilen güvenlik
yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin
bulunduğu bir belgedir

BKÖPB
Yönetmelik

Taslak

Büyük kaza önleme politika belgesi büyük
endüstriyel kazaları önlemek ve işyerinde
yüksek seviyede koruma önlemi almak
amacıyla, Ek-3’te belirtilen güvenlik
yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin
bulunduğu bir belgedir

Kuruluş Seviyeleri
(Mevcut Yön)
Üst

Alt

31.12.2018 tarihinden itibaren,
6 ay içinde Güvenlik Raporu’nu
tamamlar

31.12.2018 tarihinden
itibaren 6 ay içinde BKÖP
belgesini tamamlar

Kuruluş Seviyeleri
(Taslak)
31.12.2018 tarihine kadar
Güvenlik Raporu’nu tamamlar

Üst

Alt

Taslak 10. Maddenin
yürürlüğe girmesinden
sonraki 6 ay içinde

Önlem Seviyesi
 İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre

belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her
bir büyük kazanın, her türlü sonucunun meydana
-4

gelme frekansını 1x10 /yıl seviyesine veya daha

küçük bir seviyeye indirmek zorundadır

01.07.2018’E
KADAR
BĠLDĠRĠMLERĠNĠ
GÜNCELLE

Kapsam
Ġçinde
mi sin?

DEĞĠġĠKLĠK
VARSA 20 Ġġ
GÜNÜNDE
GÜNCELLE

H

BĠTĠR

E

Alt
Seviyeli
mi sin?

E

H

GR

CSGB 4 Ay içinde
inceleme yapar

BEKÖP

31.06.2019 tarihine

CSGB eksiklerin
tamamlĢanmasınd
an 1 ay sonra
inceleme yapar.

kadar ÇSB Bildirim
Sistemine Yükle

ÇSGB 4 Ay içinde
esas incelemesi yapar.
Uygunluğu ÇSGB, İL
AFAD, OSB MD.ne
gönderir.

31.06.2019 tarihine
kadar ÇSGB’ye gönder.

ÇSGB format ver içerik
yeterliliği sonrası 10 iş
günü içinde bildirim ve
kayıt sistemine yükle

Yeterli bulunan G.R.,
ÇSGB Tarafından,
ÇŞB VE İl AFAD
Müdürlüğüne
gönderilir.

Plan uygun
bulundursa 10 iş günü
içinde ÇSGB BİLDİRİM
VE KAYIT Sistemine
yükle.

G.R. Uygunluğu kendisine
bildirilen işletmeci,
bildirimden 30 iş günü
içinde DAHİLİ ACİL DURUM
PLANINI ÇSGB’na gönderir.

Uygunsuzluk
durumunda
en faz iki
defa 60’ar
günlülük süe
verilir.

31.12.2018’E
KADAR
BĠLDĠRĠMLERĠNĠ
GÜNCELLE

E

Kapsam
Ġçinde
mi sin?

Esk, Yön.Göre
YapılmıĢ Bildirimler
Bu Yön. Göre
YapılmıĢ Sayılır.

H

Alt
Seviyeli
mi sin?

H

E

BĠTĠR

GR

31.12.2018 tarihine
kadar hazırla.

ADP

BEKÖP

31.12.2019 tarihine
1.
2.
3.

Yön. Yayınlandıkan sonra
6 ay içinde hazırla.
Kapsam düştüyse 1 yıl
içinde hazırla
Yeni kurulduysan önce
hazırla ve tesiste
bulundur.

kadar hazırla.

GR İncelemesi ( Taslak)
Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi;


a) Sadece, güvenlik raporunun Tebliğde yer alan formata uygun olup
olmadığı ve istenen asgari bilginin bulunup bulunmadığının tespiti
hakkında yapılan incelemedir.



b) Güvenlik raporunun ait olduğu kuruluşun, insan ve çevre açısından
sağlığının ve güvenliğinin yeterliliği hakkında yapılan bir inceleme
değildir.



(5) Güvenlik raporunda belirtilen bilginin kuruluştaki durumu
yansıtması esastır ve bu bilginin doğruluğundan işletmeci sorumludur

Veri Bankaları
 İşletmeci, kantitatif risk

değerlendirmesinde

kullandığı güvenilirlik verisi ile büyük kaza
senaryolarında kullandığı olasılık verilerini,
bakım kayıtları, kaza analizleri veya
enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonu gibi
hangi veri bankalarından aldığı konusunda
ayrıntılı bilgi verir.

Teşekkürler
Sorular ve Cevaplar

Arme Danışmanlık
‘güvenli bir yaşam için istisnai çözümler’

İletişim
Türkocağı Cad.no:3 Kat:4 Cağaloğlu
/ İSTANBUL
+90 212 519 86 30 - 31
+90 212 528 83 14

www.armetr.com

https://www.facebook.com/Arm
eConsulting/
https://plus.google.com/110068
128928958998998

