
 ENDÜSTRİYEL KAZALAR EYLEMLER (GAZİANTEP)(ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ) 

EYLEM SORUMLU KURUM DESTEKLEYİCİ KURUMLAR 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 

Kent merkezindeki akaryakıt istasyonları ve oksijen dolum tesislerine yapılan ikmal 

tedbirlerinin arttırılması 

Ulaştırma Bakanlığı. 7. 

Bölge Müd. 
İlçe Belediyeleri _ 

Endüstriyel kuruluşların “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında seviyelerinin tespitine yönelik BEKRA 

Bildirim Sistemine bildirim yapmaları ve düzenli olarak gerekli güncellemelerin 

yapılması 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 
İlgili Kuruluşlar 

Yönetmelik MADDE 7 – 

(1) İşletmeci tarafından Ek-

1’in Notlar bölümünün 4 

üncü maddesinde 

tanımlanan toplama kuralı 

uygulanarak kuruluşun 

seviyesi belirlenir. Beyan 

edilen tehlikeli maddelerin 

miktarında kuruluşun 

seviyesini etkileyecek bir 

değişiklik olması, 

 

3-b) Beyan edilen tehlikeli 

maddelerin niteliğinde bir 

değişiklik olması, 

 

c) Beyan edilen tehlikeli 

maddelerin fiziki şeklinde 

ve/veya uygulanan 

proseslerde kuruluşun 

seviyesini etkileyecek bir 

değişiklik olması, 

 

ç) Bildirim sistemi 

üzerinden verilen kuruluş 

bilgilerinde herhangi bir 

değişiklik olması, 

 



d) Kuruluşun faaliyetine 

son vermesi, devredilmesi 

veya bu Yönetmeliğin 

kapsamı dışına çıkması, 

hallerinde otuz gün 

içerisinde bildirimini 

günceller. 

Üst seviyeli kuruluşlar tarafından dâhili acil durum planlarının hazırlanması 
Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 
İlgili Kuruluşlar 

Yönetmelik kapsamında 

Müdürlüğümüz tarafından 3 

adet alt seviyeli kuruluş 

bulunmakta olup 2022  yılı 

içerisindeAygaz Gaziantep 

Tüp Dağıtım Merkezi- 

Likitgaz Dağıtım ve  

Endüstri  A.Ş. Gaziantep 

Şubesi- İpragaz A.Ş. 

Gaziantep Şubesi’ne planlı 

denetim 

gerçekleştirilmiştir.İlimizde 

üst seviyeli kuruluş 

bulunmamaktadır. 

Yönetmelik kapsamında üst 

seviyeli kuruluşlar için 2 

yılda bir kez denetim 

yapılması hükmü 

yeralmaktadır.Sorumlu 

oldukları belgeleri sisteme 

yüklemeleri için gerekli 

bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. 2022-2027 

Alt seviyeli kuruluşlar tarafından büyük kaza önleme politika belgesi hazırlanması 
Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 
İlgili Kuruluşlar 

Aile Sosyal Politikalar ve 

Çalışma Bakanlığı 

tarafından hazırlanan usul 

ve esaslara dair tebliğ 

yayınlanmış olup; Alt 

seviyeli kuruluşun 



işletmecisi; büyük kaza 

önleme politika belgesi ile 

ilgili tebliğde istenilen 

bilgileri ve Ek-3’te 

belirtilen güvenlik yönetim 

sistemini dikkate alarak 

büyük kaza önleme politika 

belgesini hazırlar veya 

hazırlatır.İl Müdürlüğümüz 

personeli kuruluşlar 

tarafından hazırlanan 

Büyük Kaza Önleme 

belgelerini BEKRA sistemi 

üzerinden takip etmektedir.  

 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL 

KAZALARIN 

ÖNLENMESİ VE 

ETKİLERİNİN 

AZALTILMASI 

HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

kapsamında  

a)Faaliyet halindeki 

kuruluşlar için bu maddenin 

yürürlüğe girmesini 

müteakiben altı ay 

içerisinde, 

 

b) Kuruluşun, 

bulundurduğu tehlikeli 

maddelerin cinsi ve/veya 

miktarındaki değişiklik 

nedeniyle alt seviyeli bir 

kuruluş haline gelmesi 

durumunda kapsama dâhil 



olduğu tarihi müteakiben 

bir yıl içerisinde, 

 

c) Diğer durumlarda 

faaliyete geçmeden önce, 

 

hazırlar ve kuruluşta 

muhafaza eder.2022-2027 

Alt ve üst seviyeli kuruluşlar tarafından büyük kaza senaryo dokümanlarının 

hazırlanması 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 
İlgili Kuruluşlar 

Yönetmelik kapsamında 

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. Bu Yönetmelik 

kapsamındaki alt ve üst 

seviyeli kuruluşların 

işletmecisi tarafından büyük 

endüstriyel kaza 

tehlikelerinin belirlenmesi 

ve bu tehlikelerden 

kaynaklanacak risklerin 

değerlendirilmesi amacıyla 

büyük kaza senaryo 

dokümanı hazırlanır veya 

hazırlatılır. 

 

(2) Büyük kaza senaryo 

dokümanı, bu 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  hazırlanır. İl 
Müdürlüğümüz personelleri 

kuruluşlar tarafından 

hazırlanan Büyük Kaza 

Önleme belgelerini BEKRA 

sistemi üzerinden takip 

etmektedir.2022-2027 

Üst seviyeli kuruluşlar tarafından güvenlik raporlarının hazırlanması 
Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 
İlgili Kuruluşlar 

Aile Sosyal Politikalar ve 

Çalışma Bakanlığı 

tarafından hazırlanan usul 

ve esaslara dair tebliğ 

yayınlanmış olup;Üst 

seviyeli bir kuruluşun 

işletmecisi, asgari olarak 

Ek-2’de belirtilen bilgileri 

içermek kaydıyla güvenlik 

raporu ile ilgili tebliğde 

belirtilen hususları dikkate 

alarak bir güvenlik raporu 

hazırlar ya da hazırlatır ve 

kuruluşta muhafaza eder. İl 

Müdürlüğümüzce 



Yapılan ani ve planlı 

denetimlerde bildirimler 

takip edilmektedir.2022-

2027 

Endüstriyel kuruluşların İl itfaiye teşkilatı ile iş birliği içerisinde yangın söndürme 

sistemlerin uyumlu olarak çalışmasının sağlanması, yangın ve acil durum tatbikatlarının 

düzenli yapılması 

Büyükşehir Belediyesi 

(İtfaiye Dairesi Bşk.) 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

İl Müd., Çevre ve Şehircilik İl 

Müd., İl Afet ve Acil Durum 

Müd. 

       _ 

Termik santral kaynaklı kömür tozlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 

operasyonel önlemlerin artırılması 
EÜAŞ           _ 

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik” kapsamı dışında kalan, yaşam alanlarında risk oluşturan, kimyasal madde 

bulunduran, kullanan veya depolayan kuruluşların (Tekstil ve akaryakıt istasyonları 

vb.) 

belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 

İl Afet ve Acil Durum Müd., 

İl Ticaret ve Sanayi Odası, 

Büyükşehir Belediyesi, 

Sanayi ve Teknoloji İl Müd., 

OSB 

Tesislere yapılan planlı ve 

ani denetimler kapsamında 

İl Müdrülüğümüzce kayıt 

altına alınıp gerekli 

bildirimlerin yapılması 

sağlanmakta olup,gerekli 

uyarılarda 

bulunulmaktadır.2022-2027 

Endüstriyel kuruluşların etki alanı ve civarında yaşayan halka yönelik, teisisin 

tehlikeleri hakkında (işitme ve görme engelli vb. İncinebilir gruplar dahil) uyarı 

işaretlerinin yerleştirilmesi, düzenli bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması, 

eğitimlerin Arapça ve işaret dilinde de verilmesi ve materyallerin de bu dillere uygun 

hazırlanması 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 

Özel Kuruluşlar, Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler İl Müd., 

Kaymakamlık, İl Göç İdaresi 

Müd. 

İl Müdürlüğümüzce böyle 

bir çalışma bulunmamakta 

olup, İşyerine ruhsat veren 

Kurum tarafından 

işlemlerin yapılması 

gerekmektedir. 

Endüstriyel kuruluşlarda İşverenlere/işyeri sahiplerine bilinçlendirme eğitiminin 

verilmesi 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 

İl Afet ve Acil Durum Müd. 

ve diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlar 

Yapılan ani ve planlı 

denetimlerde ve Firmanın 

Çevre Danışmanları 

tarafından gerekli eğitim ve 

bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. 

Alt ve üst seviyeli kuruluşların, tehlike ve riskleri hakkında düzenli aralıklarla 

kamuoyunu bilgilendirmesi 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 
İlgili Kuruluşlar 

Kuruluşlara yapılan 

denetimlerde yapılan ani ve 

planlı denetimlerde Merkez 



tarafından kamuoyu 

bilgilendirmesi yapıldığı 

beyan edilmektedir. 

Temel afet bilinci eğitimlerine, alt ve üst seviyeli kuruluşların tehlike ve riskleri 

hakkında bilgilerin eklenmesi ve incinebilir gruplarında dikkate alınarak bu eğitimleirn 

verilmesi 

İl Afet ve Acil Durum 

Müd. 

Çevre ve Şehircilik İl Müd., 

Büyükşehir Belediyesi 
              _ 

Kamu kurumları ve Endüstriyel kuruluşlarla birlikte düzenli aralıklarla (yılda en az 2 

kez olmak üzere) risklerin azaltılması konusunda toplantılar yapılması 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 

İl Afet ve Acil Durum Müd., 

İlgili Kuruluşlar 

KBRN kapsamında AFAD 

aracılığıyla yapılan 

toplantılara katılım 

sağlanmaktadır. 

Endüstriyel kuruluşların “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında seviyelerinin tespitine yönelik BEKRA 

Bildirim Sistemine bildirim yapmaları ve düzenli olarak gerekli güncellemelerin 

yapılması 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 
 

Yönetmelik MADDE 7 – 

(1) İşletmeci tarafından Ek-

1’in Notlar bölümünün 4 

üncü maddesinde 

tanımlanan toplama kuralı 

uygulanarak kuruluşun 

seviyesi belirlenir. Beyan 

edilen tehlikeli maddelerin 

miktarında kuruluşun 

seviyesini etkileyecek bir 

değişiklik olması, 

 

3-b) Beyan edilen tehlikeli 

maddelerin niteliğinde bir 

değişiklik olması, 

 

c) Beyan edilen tehlikeli 

maddelerin fiziki şeklinde 

ve/veya uygulanan 

proseslerde kuruluşun 

seviyesini etkileyecek bir 

değişiklik olması, 

 

ç) Bildirim sistemi 

üzerinden verilen kuruluş 



bilgilerinde herhangi bir 

değişiklik olması, 

 

d) Kuruluşun faaliyetine 

son vermesi, devredilmesi 

veya bu Yönetmeliğin 

kapsamı dışına çıkması, 

 

hallerinde otuz gün 

içerisinde bildirimini 

günceller. 

Kuruluşlar tarafından “Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartının” hazırlanıp ilgili 

birimlere 

iletilmesi 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 

İl Afet ve Acil Durum Müd. 

ve diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlar 

MSDS formları ( Güvenlik 

) İl Müdürlüğümüz 

personellerince yapılan 

denetimlerde kontrol 

edilmektedir.2022-2027 

Tesis genel güvenliğini ve izlemesini yapacak kritik çalışanlara acil müdahale eğitimi 

verilmesinin sağlanması 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 

İl Afet ve Acil Durum Müd. 

ve diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlar 

KBRN kapsamında AFAD 

aracılığıyla yapılan 

toplantılara katılım 

sağlanmaktadır. 

Endüstriyel kaza risklerinin TAMP kapsamında hazırlanan planlardaki senaryolarda 

yer alması 

İl Afet ve Acil Durum 

Müd. 

İlgili Kurum ve 

Kuruluşlar 
 

Endüstriyel kuruluşların tahliye planlarında incinebilir grupların dikkate alınması 
Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 

İl Afet ve Acil Durum Müd., 

İlgili Kuruluşlar, Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler İl 

Müd., İl Göç İdaresi Müd., İl 

Jandarma Komutanlığı 

 Yapım işlerinde 

Yönetmelikler kapsamında 

engelli ve özürlü gruplar 

için gerekli asansör ve 

merdiven   çalışmaları 

yapılmış olup, Endüstriyel 

kuruluşların talebi halinde 

gerekli çalışmalaar 

hassasiyetle 

yürütülmektedir.2022-2027 

Endüstriyel kuruluşların İl itfaiye teşkilatı ile iş birliği içerisinde yangın söndürme 

sistemlerin uyumlu olarak çalışmasının sağlanması, yangın ve acil durum tatbikatlarının 

Büyükşehir Belediyesi 

(İtfaiye Dairesi Bşk.) 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

İl Müd., Çevre ve Şehircilik İl 
_ 



düzenli yapılması Müd., İl Afet ve Acil Durum Müd. 

Endüstriyel kuruluşların çalışanlar ve yöre sakinlerine yönelik ve incinebilir grupları 

da dikkate alan bilgilendirme, eğitim faaliyetleri düzenlenmesi 

İl Afet ve Acil Durum 

Müd. 

İlgili Kurum ve 

Kuruluşlar 
_ 

İl Afet Müdahale Planında endüstriyel kuruluşlar özelinde senaryo çalışmaları 

yapılması 

İl Afet ve Acil Durum 

Müd. 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 
_ 

Kamu kurumları tarafından "acil durum planlarının” hazırlanması, Planların İl 

AFAD Müdürlüğüne gönderilmesi ve planlara göre kurumlarda eğitim ve deprem 

tahliye 

tatbikatlarının yapılması 

İl Afet ve Acil Durum 

Müd. 

İlgili Kurum ve 

Kuruluşlar 
_ 

Fabrika, işyeri, okul, yurt vb. etkilenebilirliği fazla olan yapılarda “Binaların 

Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde yangın algılama, 

uyarma, 

tahliye ve söndürme sistemleri kullanılmasına dikkat edilerek, ilgili yönetmelik 

hükümlerine uygun olmayan bina, yapı ve tesis projelerine yapı kullanım izni 

verilmemesi. 

İlçe Belediyeleri 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

İl Müd., Çevre ve Şehircilik İl 

Müd., İl Afet ve Acil Durum 

Müd. 

_ 

Endüstriyel kuruluşlarda çalışanlar ve kuruluşun etki alanı içerisinde kalan yerleşim 

yerleri için ikaz alarm ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesi 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 

İl Afet ve Acil Durum Müd. 

ve diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlar 

Böyle bir çalışmamız 

mevcut değildir.  

İldeki Üst ve Alt Seviyeli Endüstriyel kuruluşlara yönelik denetimlerin artırılması ve 

geri dönüşlerin izlenmesi 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 

İl Afet ve Acil Durum Müd. 

ve diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlar 

Yönetmelik kapsamında 

belirtilen süreler içerisinde 

denetimler 

gerçekleştirilmektedir.2022-

2027 

Oksijen dolum tesislerinin mevzuatta belirtilen standartları takiben yaşam 

alanlarının dışında konumlandırılması 

Büyükşehir 

Belediyesi 

Çevre ve Şehircilik İl Müd., 

İl Afet ve Acil Durum Müd., 

Sanayi ve Teknoloji İl Müd. 

_ 

Sanayi tesislerinin çevre koruma puanlama sisteminin kurulması, teşvik (imtiyazda 

dezavantaj) sisteminin geliştirilmesi 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 
İlçe Belediyeleri 

Böyle bir çalışmamız 

mevcut değildir. 

 


