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Yönetici Özeti 

Görev 

Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne üye olabilmesi için, 9 Aralık 1996 tarihli Avrupa Parlamentosu ve AB 

Konseyi’nin Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktifini (Seveso 

II Direktifi olarak da ifade edilir) uygulaması gerekmektedir. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bölgesel Çevre Merkezi’nden (REC), Seveso II Direktifi’nin 

uyumlaştırılması ve uygulanmasına yardımcı olması amacıyla, Düzenleyici Etki Analizi çalışmasını 

hazırlanmasını talep etmiştir. 

Sorun 

Modern endüstriyel üretim süreçleri, kimyasal madde kullanımını gerektirir. Kimyasal maddeler, 

tüketici mallarının yanı sıra, tarım, imalat, inşaat ve hizmet sektörlerinin de önemli üretim 

bileşenlerindendir. 

Türk Kimya Sanayi 2010 yılında 126 milyon ton kimyasal madde üretmiştir
1
. Bu maddelerin 

depolanması, kullanımı, üretimi veya bertarafı sırasında oluşacak bir aksaklık sonucu meydana 

gelebilecek bir patlama, yangın veya sızıntı, ağır tahribata yol açabilir. 

Dünyanın birçok noktasında son yıllarda meydana gelen büyük endüstriyel kazalar ağır çevresel, 

sosyal ve ekonomik olumsuzluklara yol açmıştır.  Seveso’da (İtalya, 1976) yayılan zehirli kimyasal 

bulutu ve Bhopal’deki (Hindistan, 1984) toksik sızıntı, endüstriyel kaza tarihinde önemli vakalar 

arasında sayılabilir. 

Kutu 1 - Seveso ve Bhopal Felaketi 

Seveso Felaketi  Bhopal Felaketi 

 

Seveso’da (İtalya, 1976) bir kimya 

tesisinde gerçekleşen patlamanın 

ardından yayılan dioksin bulutu, 1.800 

hektar alanın kirlenmesine, 37.000 

kişinin kimyasallara maruz kalmasına 

ve 75.000 hayvanın itlafına neden 

olmuştur. 

Bhopal’de (Hindistan, 1984) meydana 

gelen toksik sızıntı, farklı kaynaklara 

göre 4.000 ila 20.000 kişinin ölümüne 

ve o tarihten beri bölgenin insan ve 

hayvan nüfusunda önemli sağlık 

sorunlarına neden olmuştur. 
 

1976 yılındaki Seveso kazasının ardından, Avrupa Birliği, benzer kazaların önlenmesini ve kontrolünü 

amaçlayan Seveso Direktifi’ni kabul etti. Direktif, meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan alınan 

dersler esas alınarak, çeşitli aralıklarla geliştirilmiştir. 

                                                   
1 Türk Kimya Sanayicileri Derneği, 2010 
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Büyük endüstriyel kazalar Türkiye’de de gerçekleşmektedir. Yakın zamanda meydana gelen kazaların 

ağır sonuçları olmuştur. İzmit’teki 1999 depremi sırasında TÜPRAŞ rafinerisinde ve Yalova Aksa 

tesislerinde meydana gelen kaza, çok sayıda insanın bölgeden tahliyesine, mal kaybına ve çevresel 

kirliliğine yol açmıştır. Tuzla Tersaneler Bölgesi ve Akçagaz LPG dolum tesisi ile son olarak Ağustos 

(2012) ayında Kayalar Kimya ve Sanayi A.Ş.’de
2
 büyük kazalar meydana gelmiştir. 

Türkiye, hem AB üyelik sürecinin bir gerekliliği olarak hem de olası büyük kazaların önlenmesi için 

Seveso II Direktifi’ni, ‘Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’ ile iç hukuka 

aktarmıştır. Yönetmelik, 18 Ağustos 2010 tarihinde yayımlanmış ve Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. Direktifin uyumlaştırılması ve uygulanması, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve 

etkilerinin azaltılması noktasında Türkiye’ye çeşitli faydalar sağlayacaktır. 

Direktif, ekonomik, sosyal ve çevresel maliyetleri olan önemli yasal, teknik ve kurumsal reformların 

yanısıra, kamu kurumları ve ilgili paydaşlar için bütçe ve finansal giderleri de beraberinde 

getirmektedir. İlgili maliyetlerin finansmanı ve paydaşlar arasında dağılımı Türkiye için zorlu bir 

görev olacaktır. 

Ayrıca Hükümet, Direktifin başarılı bir Şekilde uygulanması noktasında , bazı sorunlarla ve 

zorluklarla karşı karşıya kalacaktır: 

- Direktifin uygulanması, insan kaynakları ve teknik kapasitesi sınırlı olan farklı idari organlarının 

katılımını gerektirmektedir, 

- Direktif kapsamında zorunlu tutulan Risk Değerlendirme yükümlülüğünün tanımı ve uygulaması 

konusunda ilgili paydaşlar yeterli bilgiye sahip değildir ve aralarında uzlaşma bulunmamaktadır, 

- Yeni kuruluşların yer seçiminde ve mevcut kuruluşları  arazi kullanımlarında değişiklikler 

yapıldığı durumlarda uygulanmakta olan gelişmiş ve sistematik Arazi Kullanım Planlaması 

uygulamaları bulunmamaktadır, 

- Seveso Kuruluşlarının bulunduğu alanlar ile yerleşim alanları çakışmaktadır, 

- Bazı Seveso Kuruluşlarının aralarında yeterli güvenlik mesafelerinin olmaması, kaza durumunda 

domino etkisine yol açabilmektedir. 

Düzenleyici Etki Analizi (DEA) Metodolojisi 

Düzenleyici Etki Analizi (DEA) politika geliştirilmesi ve düzenleyici kararlar verilmesinde kullanılan 

kanıta dayalı bir süreçtir. Bu süreç bir hususun altında yatan sorunların anlaşılabilmesi ve buna ilişkin 

seçeneklerin belirlenebilmesi için başlıca bazı soruların yapılandırılmış bir Şekilde ele alınmasını 

içermektedir. Bu seçeneklere ilişkin çeşitli etkiler sistematik bir Şekilde analiz edilmekte ve 

karşılaştırılmaktadır. Bu şeffaf politika anlayışını desteklemekte ve dolayısıyla önemli bilgilerin 

hükümet ve paydaşlar arasındaki iletişimine olanak sağlamaktadır. Kilit kararların seçeneklere ilişkin 

fayda-maliyet analizine bağlı olarak yapılması önem arz etmektedir. 

REC Türkiye DEA çalışması için, mevcut AB Etki Değerlendirme metodolojisini
3 uyarlamıştır. 

                                                   
2 Kayalar Kimya Sanayi A. Ş. kazasının tahmini maliyeti 200 milyon dolardır:  

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/08/09/bir-kivilcim-kimyamizi-bozdu 
3 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm 
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Veri Toplama ve Etki Değerlendirme Süreçleri 

Bu DEA çalışması, büyük ölçüde paydaşlara danışarak, veri, bilgi ve görüş toplayarak 

gerçekleştirilmiştir. DEA çalışmasını tarafsız kanıtlarla güçlendirmek için, REC Türkiye aşağıdaki 

faaliyetleri gerçekleştirmiştir: 

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin desteği ile Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve 

Kocaeli’de düzenlenen toplantıları da içeren kapsamlı bir Danışma Süreci organize edildi. Bu 

süreç içerisinde, REC Türkiye, ellinin üzerinde merkezi ve yerel düzeyde faaliyet gösteren kamu 

kuruluşu, sayısı yüze yaklaşan özel sektör temsilcisi STK’lar, üniversiteler, danışmanlar ile bir 

araya geldi. 

- Politika Seçeneklerini kontrol etmek için bir ön DEA hazırlandı. 

- Düzenleyici kurumlar, sanayi ve ticaret kuruluşlarından görüş alındı. 

- Yayın taraması ve uluslararası iyi uygulama araştırmaları yapıldı. 

- Diğer ülke örnekleri ile karşılaştırma çalışmaları yapıldı. 

- Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından desteklenen ve Ankara’da düzenlenen 

Seveso Eğitimi’ne katılım gösterildi. 

- Hollanda’ya (ÇŞB yetkilileri ile) çalışma ziyareti gerçekleştirildi. 

- Sorunlar ve çözümlere ilişkin bir anket çalışması yapıldı. 

- Farklı projeksiyon araçlarına dayalı senaryoların maliyet-fayda modelleri geliştirildi. 

REC Türkiye, ÇŞB, TOBB ve Jacobs, Cordova and Associates ile yakın işbirliği içinde çalışmıştır. 

Mevcut Durum (Baseline) 

ÇŞB Seveso Bildirim Sistemi’nde ‘Seveso Kuruluşu’ olarak tespit edilmiş tesislerin toplam sayısı, 

Aralık 2011 itibarı ile 518’dir. Aşağıda bu kuruluşlar hakkında bazı önemli bilgiler sıralanmıştır: 

- Kuruluşların yarısına yakını Üst Seviye (Upper-Tier) (251-%48,5), diğer yarısı da (267-51,5%) 

Alt Seviye (Lower-Tier) olarak Direktifin kapsamına girmiştir; 

- Petrokimya, Kimya ve İmalat sanayi sektörlerinde bulunan kuruluşlar, Seveso Kuruluşlarının 

%75,5’ini oluşturmaktadır; 

- Seveso Kuruluşları (bkz. Şekil 1) ülkenin bütününe dağılmıştır; 

- Seveso Kuruluşlarının çoğunluğu (%50,2) Ankara, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli ve 

Tekirdağ olmak üzere altı ilde yoğunlaşmıştır: (bkz. Şekil 2); 

- Birçok Seveso Kuruluşu, yerleşim alanları ile çakışmaktadır; 

- Seveso Kuruluşlarının bazıları küçük ve orta büyüklükte işletmelerdir (KOBİ); 

- REC Türkiye, bildirim sistemine kayıt yaptıran ve Seveso Kuruluşu olarak tanımlanan 

kuruluşların sayısında artış olacağını öngörmektedir. 

Sistematik ve detaylı raporlama yapılmamasından dolayı ‘Seveso Kazalarının’ sayısı bilinmemektedir. 

Ayrıca meydana gelen büyük kazaların, Türkiye ekonomisi, halkın sağlığı ve çevre üzerinde geri 

dönülmez etkileri olmasına rağmen toplam maliyet tahmini yapılmamıştır. 
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İdari yapı açısından Seveso II Direktifi’yle yakından ilgili üç merkezi kamu kurumu vardır: Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı (AFAD). Ayrıca, yerel yönetimler ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

yönetimlerinin de Direktifin uygulanmasında sorumlulukları olacaktır. 

Şekil 1 - Türkiye'de Seveso Kuruluşlarının Coğrafi Dağılımı 

 

Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı: ÇŞB Bildirim Sistemi, Aralık 2011 

 

Şekil 2 – Kuzeybatı Türkiye’de Seveso Kuruluşlarının Dağılımı 
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Kaynak: REC Türkiye, 2012, Veri kaynağı: ÇŞB 
Not: Her nokta bir Seveso Kuruluşunu temsil etmektedir. Noktalar, Seveso Kuruluşlarının kayıtlı oldukları ilçelerin 
coğrafi sınırları içerisinde rastgele dağıtılmışlardır. 

Türkiye'de endüstriyel risk yönetimi uygulamaları, kuruluşun içerisindeki kaza risklerini azaltmaya ve 

temel güvenlik önlemleri almaya odaklanmaktadır. İşletmeciler risk değerlendirme uygulamaları ile 

ilgili güncel mevzuata ve standartlara uymaktadır. Ancak, Direktifin büyük kazaların önlenmesine ve 

kontrolüne yönelik risk değerlendirmesi ile ilgili getirdiği yükümlülükler hem Yetkili İdareler hem de 

işletmeciler için yeni konulardır. İlgili uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin bu 

alanda yeterli deneyimi olmadığı gözlemlenmiştir. 

Direktif, Kuruluşların kapsadığı alanlar  (on-site protection) dışında, endüstriyel kazaların halka ve 

çevreye olan etkilerini de sınırlandırılmasını (off-site protection)  gerektirmektedir. Buna paralel 

olarak, Türkiye’de kuruluş dışındaki bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve kaza spnuçlarının 

azaltılması  için gelişmiş arazi kullanım planlama düzenlemeleri ve uygulamaları bulunmamaktadır. 

Ayrıca, kuruluşların çoğu, sahip oldukları kaza tehlikeleri hakkında halkı bilgilendirici çalışmalardan 

uzak durmakta ve karşılıklı fikir alışverişi gerektiren karar verme süreçlerine halk dâhil 

edilmemektedir. 

Amaçlar 

DEA’nın genel politika hedefi, Seveso II Direktifi’nin Türkiye’de ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan 

en uygun Şekilde uygulanmasınınsa destek olmaktır. 

DEA’nın üç alt hedefi şunlardır: 

- Büyük kazaların azaltılmasına,  kazaların halk sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin 

önlenmesine ve sınırlandırılmasına yardımcı olmak 

- Direktifin paydaşlara (devlet kurumları, belediyeler, işletmeciler ve halk) getireceği 

ekonomik, çevresel ve sosyal maliyetlerin uygun politikalar uygulanarak azaltılmasını 

sağlamak 

- İdari yapı, risk değerlendirme çerçevesi, arazi kullanımı yaklaşımı ve idari cezalar konularında 

Direktif ile tam uyum sağlamak 

Bu hedeflerden hareketle, aşağıda tanımlanan yedi operasyonel hedefe ulaşılır: 

- Direktifin Türkiye’de uygulanmasının beklenen maliyetini hesaplamak, 

- Türkiye için en uygun düzenleyici çerçeveyi belirlemek, 

- Tam uyumu sağlamak için en etkili yöntemleri belirlemek, 

- Multidisipliner sorunların koordinasyonu için uygun bir idari yapı kurmak, 

- Uygun bir risk değerlendirme çerçevesi geliştirmek, 

- En uygun arazi kullanım planlaması yaklaşımını geliştirmek, 

- Uyum seviyesini artırmak için uygulama ve idari ceza araçlarını tespit etmek. 

Politika Alanları 

Türkiye’deki yetkililerin, Seveso II Direktifi’nin ana hükümlerinin uygulanması için bir dizi karar 

almaları gerekmektedir. Mevcut Durumun (Baseline) değerlendirilmesine (‘düzenleme yapmama’ 

seçeneğine karşılık gelen) ek olarak, DEA çalışması, Direktifin ana politika alanları etrafında 

Şekillenen dokuz politika seçeneğini analiz etmektedir: 
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- İdari Yapı: Bu politika alanı, Direktifin yürürlüğe konması ve uygulanması için Yetkili 

İdareler için farklı düzenleyici yapıları analiz eder ve ilgili kamu kurumlarının rollerini ve 

sorumluluklarını ele alır. 

- Risk Değerlendirme Çerçevesi: Direktifin büyük kazaların önlenmesine ve kontrolüne 

yönelik Risk Değerlendirme (Risk Assessment) yöntemlerinin, standartlarının ve araçlarının 

işletmeciler tarafından kullanımına dair farklı düzenleyici çerçeveleri değerlendirir. 

- Arazi Kullanım Planlaması Yaklaşımları: Bu politika alanı, Direktif kapsamında Arazi 

Kullanım Planlamasına (Land Use Planning) getirilen farklı yaklaşımları ve yaklaşımların 

uygulanması sonucu oluşacak olan güvenlik bölgelerine/mesafelerine ve kuruluşların 

çevresindeki yeni gelişme alanlarına etkilerini araştırır. 

- İdari Ceza Stratejisi: Bu politika alanı, işletmecilerin Direktifin yükümlülüklerine 

uymalarını sağlamak için Yetkili İdareler tarafından kullanılan farklı idari ceza 

mekanizmalarını inceler. 

Değerlendirilen Etkilerin Özeti 

Seveso II Direktifi’nin uygulanması önemli çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlayacaktır: 

- Direktifin uygulanması büyük kazaların sayısını ve olumsuz etkilerini azaltacaktır. Bu durum 

aşağıda sıralanmış faydaları beraberinde getirir: 

o Hava, toprak ve su ortamlarını kirletecek olan tehlikeli maddelerin kazara salımlarının 

azaltılması; 

o Kamu sağlığı ve güveliği için olumsuz etkilerin azalması (daha az can kaybı, yaralanma 

ve kalıcı sağlık etkilerin önüne geçilmesi);  

o Kuruluşların civarında bulunan mülklerin daha az hasar görmesi (yerleşim bölgeleri, 

ticari, kamusal binalar ve kamuya açık alanlar); 

o Kuruluşun içinde oluşması muhtemel hasarların azalması 

- Direktifin tam uyumlaştırılması gerçekleşmediği takdirde, müzakere edilen çevre faslı 

kapanmayacaktır. Bu sebeple, Direktifin başarılı bir Şekilde uyumlaştırılması ve uygulanması, 

AB ile üyelik müzakerelerinde Türk Hükümeti’ni destekleyecektir. 

- Direktifin doğru bir Şekilde uygulanması usulsüzlükten kaynaklanan cezaları ve üyelik sonrası 

bazı olası itibar kayıplarının önüne geçecektir. 

- Güvenlik kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunması (işçi ve iş güvenliği, proses güvenliği, 

kuruluş dışı güvenliği vb.) 

REC Türkiye, Direktifin uygulanmasının hükümet, iş dünyası ve diğer paydaşlar için toplam uyum 

maliyetinin 2012 ve 2021 arasında 62 milyon Avro (NBD) civarında olacağını tahmin etmektedir 

(bkz.Tablo 1). 
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Tablo 1 - Toplam İdari Maliyetler (BD-Avro) 

 

Bu maliyetlerin hesaplanmasında bazı temel noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. Öncelikle, bu 

etkiler 2012 yılında başlayan ve 2021 yılında sona eren bir dönem için değerlendirilmiştir. İkincisi, 

Direktif, uygulama açısından bazı esneklikler sağladığından ve Türkiye henüz AB üyesi olmadığından 

dolayı söz konusu etkiler zamanla artabilir. Üçüncü olarak, Direktifin uygulanmasının ekonomik 

etkileri Seveso Kuruluşlarının sayısına bağlı olacaktır. Genel olarak, Direktifin uygulanmasında üç 

farklı tip maliyet öngörülmektedir: 

İdari Uyum Maliyetleri: REC Türkiye tarafından geliştirilen model, 2012 - 2021 (BD) dönemi için 

62 milyon avro toplam maliyet öngörmektedir. 

- İdari maliyetler eşit olarak paylaşılmayacaktır. İşletmeciler bu maliyetin %63’ünden, kamu 

kurumları ise %27’sinden sorumlu olacaktır. 

- Direktifin yükümlülüklerinin uygulanması Üst Seviye ve Alt Seviye kuruluşlara farklı idari 

maliyetler getirecektir. 2012 - 2021 (BD) dönemi için Üst Seviye kuruluşlara, yıllık 47,2 

milyon avro; Alt Seviye kuruluşlara ise aynı dönemde yıllık 14,8 milyon Avro maliyet 

getirecektir. 

- İdari maliyetler, kuruluşların ait olduğu sektörler açısından incelendiğinde, en çok 

etkilenen sektörler petrokimya (%48) ve kimya sanayi (%21) olacaktır (bkz. Şekil 3) 

- Dikkat çeken diğer bir sonuç ise, idari maliyetlerin üçte birlik kısmının uygulama dönemin ilk 

yılında oluşacağıdır. Bu durum, temel olarak güvenlik raporu ve diğer gerekli belgelerin ilk 

sene içinde hazırlanmasından kaynaklanmaktadır. Takip eden yıllarda, işletmecilerin ana 

sorumluluğu çoğunlukla hazırlanan bu belgeleri güncelleştirmek ve belgelerin uygunluğunu 

ispat etmek olacaktır. 

- Geliştirilen model, denetim ve değerlendirmeden kaynaklanan maliyetlerin önemli olduğunu 

göstermektedir. Toplam idari maliyetin üçte biri ve kamu kurumları için hesaplanan idari 

maliyetlerin yaklaşık %70’i denetim ve değerlendirmeden kaynaklanmaktadır. 

  

Maliyet Başlıkları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Toplam

İşletmeler 17.022.120 1.786.476 1.717.766 2.845.398 3.289.231 3.652.003 2.529.548 1.411.878 2.811.649 2.248.759 39.314.829

Kapasite Geliştirme 1.990.000 0 0 0 1.701.060 0 0 0 1.454.074 0 5.145.134

Diğer Maaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Güvenlik Raporu 3.960.000 190.385 183.062 176.021 169.251 976.449 156.482 150.464 144.677 139.112 6.245.903

Büyük Kaza Önleme Politikası 3.567.000 171.490 164.895 158.553 152.454 879.544 140.953 135.531 130.319 125.306 5.626.045

Güvenlik Yönetim Sistemi 2.475.000 118.990 114.414 110.013 105.782 610.281 97.801 94.040 90.423 86.945 3.903.690

Dahili Acil Durum Planı 3.736.000 142.788 137.297 1.325.716 126.938 122.056 1.178.557 112.848 108.507 1.047.732 8.038.440

Kamuoyu Bilgilendirme 770.500 740.865 712.371 684.972 658.627 633.295 608.937 585.517 562.997 541.343 6.499.423

Denetim ve Değerlendirme 523.620 421.957 405.728 390.123 375.118 430.377 346.818 333.479 320.653 308.320 3.856.194

Kamu Kurumları 4.781.955 2.039.750 1.961.298 2.358.454 2.010.534 2.266.468 2.096.657 1.612.044 1.718.613 1.863.920 22.709.693

Kapasite Geliştirme 230.700 0 0 0 197.203 0 0 0 168.570 0 596.474

Harici Acil Durum Planı 1.868.000 71.394 68.648 538.598 63.469 61.028 478.812 56.424 54.254 425.662 3.686.290

Diğer Maaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kamuoyu Bilgilendirme 289.500 278.365 267.659 257.364 247.466 237.948 228.796 219.996 211.535 203.399 2.442.029

Denetim ve Değerlendirme 2.393.755 1.689.990 1.624.991 1.562.491 1.502.395 1.967.492 1.389.049 1.335.624 1.284.254 1.234.859 15.984.901

Toplam 21.804.075 3.826.226 3.679.064 5.203.852 5.299.765 5.918.471 4.626.205 3.023.922 4.530.261 4.112.680 62.024.522
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Şekil 3 – İdari Maliyetlerin Farklı Sektörlerdeki Seveso Kuruluşları İçin Dağılımı 

                  

    
 Kaynak: REC Türkiye, 2012 

Reel maliyetler/Ek Maliyetler, tehlikeli süreçler ve maddelerle çalışmaktan kaynaklı, tipik ‘iş 

maliyeti’ olarak kabul edilen maliyetlerdir ve doğrudan Seveso II Direktifi ile ilgili değillerdir.  

Arazi Kullanım Maliyetleri Seveso Kuruluşlarının çevresinde oluşturulması gereken güvenlik 

alanları/mesafeleri ve yapılaşma faaliyetlerinin kısıtlanmasından kaynaklanacak olan maliyetlerdir, 

ancak yeterli bilgi ve veriye ulaşılmadığından ötürü hesaplanamamıştır. Buna karşın, mevcut DEA 

çalışması, bu iki maliyet unsurunun toplam maliyet miktarını önemli ölçüde arttıracağını tespit 

etmiştir. 

Belirlenen dokuz seçeneğin kamuya, özel sektöre, çevreye ve sosyal yaşama etkilerinin analizi 

sonrasında, DEA çalışmasının tercih ettiği politika seçenekleri ve genel tavsiyeler aşağıdaki gibidir. 

Önerilen Seçenekler 

Politika Alanı 1: İdari Yapı 

Seçenek 1.3. Üç Yetkili İdare ve Koordinasyon Merkezi 

Tanım Temel Etkiler 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yetkili 

İdareler (Yİ) olarak atanmalıdır. 

Yetkili İdarelere ek olarak, Türkiye’nin bir 

koordinasyon merkezi kurarak, bu üç Yİ 

arasındaki işbirliğini artırması ve kamu 

yetkilileri ile diğer paydaşlara idari ve teknik 

yardımda bulunması gerekmektedir. 

- Yetkili İdareler arasında yaşanması muhtemel 

anlaşmazlıkları azaltacaktır. 

- Diğer seçeneklere göre, işletmecilere daha az 

idari yük oluşturur (7000 gün ve yıllık 500.000 

avro). 

- Direktif hükümlerinin ülke genelinde daha 

etkili ve tutarlı Şekilde uygulanmasına 

yardımcı olur.  
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- Sistematik bir yaklaşım gerektirir ve daha 

şeffaf uygulama ortamı sağlayabilir. 

- AB deneyimi Yetkili İdareler arasında 

koordinasyon olması gerektiğini gösteriyor. 

Politika Alanı 2: Risk Değerlendirme Çerçevesi  

Seçenek 2.2. Kamu Tarafından Belirlenen Çerçeve 

Tanım Temel etkiler 

-Yetkili İdareler, risk değerlendirme 

yükümlülüğü için özel bir çerçeve sağlar ve 

bunun işletmeciler tarafından uygulanmasını 

kontrol eder. Yetkili İdareler her bir endüstriyel 

sektör için, risk değerlendirme standartlarını, 

tekniklerini ve araçlarını tanımlar. 

-Yetkili İdareler, risk değerlendirmesi 

çerçevesini İşletmeciler ve diğer paydaşlardan 

(STK’lar ve üniversiteler vs.)  oluşan 

uzmanlarla birlikte oluşturulmalıdır.  

Yetkili İdareler,  Direktifin uygulanmasının ilk 

aşamalarında Komuta–Kontrol (Command and 

Control) yaklaşımını benimsemelidir. Ancak, 

bazı büyük Kuruluşlar risk değerlendirme 

uygulamalarının Direktife uygun olduğunu 

Yetkili İdarelere kanıtladıkları takdirde, bu 

çerçeveden bağımsız hareket edebileceklerdir. 

DEA çalışması, bu politika seçeneğinin, 

Direktifin ilk uygulama yıllarında zorunlu 

tutulmasını önermesine karşın, Yetkili İdarelerin 

yardımına gerek kalmaksızın, işletmecilerin 

uygun risk değerlendirme 

araçlarını/yöntemlerini kullanarak, kendi 

kapasiteleri ile risk değerlendirmesi 

sorumluluklarını yerine getirmesini önerir. 

Direktifin de performans temelli yaklaşım 

izlediği göz önünde bulundurulmalı. 

- İşletmecilerin Risk Değerlendirmesi 

uygulamalarında belirli bir seviyenin üzerinde 

kaliteyi garanti altına alır. 

- Büyük Kaza riskleri konusundaki bilgilerin 

erişilebilirliğini ve karşılaştırılabilirliğini 

artırır. Yetkili İdareler ve işletmeciler arasında 

önemli konular üzerinde ortak bir anlayış 

oluşmasını sağlar. 

- İşletmeciler arasında oluşabilecek olan haksız 

rekabetin önüne geçer. 

- Risk Değerlendirmesini KOBİ’ler için 

kolaylaştırır ve daha az yatırım maliyeti 

gerektirir. 

- Yetkili İdarelere sistemin oluşturulması 

sırasında yüksek maliyet getirmesine karşın, 

uygulama da maliyetleri azaltır. 

- Tek tip sistem denetimlerin uyumunu arttırır ve 

kolay kontrol sağlar. Denetçiler ve diğer 

personel görevlerini daha kolay ve hızlı bir 

Şekilde gerçekleştirebilirler. 

- İşletmeciler risk değerlendirmesi konusunda 

yetkinliklerini ve sorumluluklarını yerine 

getirdiklerini kanıtlamaları durumda, Yetkili 

İdareler ilgili işletmecileri bu çerçevenin 

dışında tutmalıdır. Direktif işletmecilere 

fazladan maliyet getirmemelidir. 

Politika Alanı 3: Arazi Kullanım Planlaması 

Yaklaşımları 
  

Seçenek 3.2. Arazi kullanım planlaması için risk temelli yaklaşım 

Tanım Temel Etkiler 

Risk-temelli yaklaşım, mevcut kuruluşla ilgili 

riski; olması muhtemel bir dizi kazanın 

- Nispeten daha küçük güvenlik bölgeleri, 

işletmeciler için daha düşük maliyet 
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sonuçlarını ve olasılığını dikkate alarak 

hesaplar. Hesaplanan risk, oluşturulacak olan 

güvenlik alanlarını/mesafelerini belirler.  

Bu yaklaşım hesaplanan ölüm/yaralanma 

risklerinin yüksek olduğu durumları göz önünde 

bulundurur ve genellikle düşük riskli (kazanın 

gerçekleşme ihtimalinin düşük ve etkileri az 

olduğu ) durumları hesaba katmaz. 

Bu yaklaşımın dayanaklarından birisi de arazi 

planlaması sonucu oluşacak güvenlik 

alanları/mesafelerini azaltmaktır. 

oluşturacaktır. Kuruluşların çoğunluğu (%50,2) 

arazi fiyatlarının yüksek olduğu altı ilde 

yoğunlaşmıştır.  

- Etki-temelli yaklaşım 1.031 km
2
 alan ve 

1.211.932 kişi kapsayacak Şekilde güvenlik 

alanları oluştururken Risk-temelli yaklaşım, 77 

km
2
 alan ve 208.142 kişi kapsar.  

- Daha az arazi satın alımı, taşınmalar ve 

istimlak uygulamaları yaşanacaktır.  

- Kuruluşların etrafında yeni yapılaşmalara dair 

daha az kısıtlama getirir. 

- Daha az toplumsal muhalefetle 

karşılaşılacaktır. 

- AB deneyimi bu seçeneğin birçok Üye 

Devlette ağır bastığını göstermektedir. 

 

Politika Alanı 4: İdari Ceza Stratejileri   

Seçenek 4.2. Kademeli/Orantılı İdari Ceza Stratejisi 

Tanım Temel Etkiler 

Bu seçenekte, bir Seveso Kuruluşu belirli bir 

yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde, 

Yetkili İdareler uyumsuzluk ile orantılı bir idari 

ceza (uyarı, para cezası, kapatma) mekanizması 

kullanır. 

Bu seçenekte,  Yetkili İdareler uyumsuzluk 

halinde işletmecilere belirli miktarlarda para 

cezasını uygun görecek ve işletmecilere 

eksikliklerin giderilmesi için zaman 

tanıyacaktır. Yetkili İdareler tarafından 

uygulanacak olan idari para cezası,  

uyumsuzluğun ciddiyeti ile orantılı olur. Bazı 

durumlarda sadece sözlü uyarılar yapılır. 

- İşletmeciler için daha az ekonomik zarar 

getirmektedir. 

- Ulusal ekonomi üzerinde daha az olumsuz etki 

yaratır. 

- Uyumsuzluk ve cezalar arasında oranın 

korunması ile daha adil bir ceza sistemidir. 

- Yetkili İdarelerin etkinliği ve adilliğine dair 

şikâyet ve eleştiriler azalacaktır. 

- Yİ uzmanları ve denetçileri üzerinde daha az 

baskı yaratacaktır. 

- Uygulanması daha kolaydır. 

Genel Tavsiyeler 

Tavsiyeler Temel Etkiler 

Yetkili İdarelerin, İşletmecilerin ve diğer 

paydaşların teknik kapasitelerini arttırmak ve 

ayrıca kamunun bilinçlendirilmesi için kapasite 

geliştirme faaliyetleri düzenlenmelidir. 

  

- Yetkili İdarelerin standartları ve rehber 

dokümanları hazırlamasına yardımcı olur.  

- Direktife uyumu arttıracaktır.  

- Uygulamada tutarlılık artacaktır. 
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 - Kuruluşların, seviyelerinin belirlenmesi ve 

Direktifin kapsamına girip/girmediğinin tespit 

edilmesi sırasında karşılaşılan zorluklar 

azalacaktır.  

- Kamunun bilinç düzeyini ve karar verme 

süreçlerine katılımını arttırır. 

KOBİ’lerin uyum maliyetleri nispeten yüksek 

olacağı için KOBİ’ler desteklenmelidir. 

- Direktifin getireceği büyük mali yüklerin 

etkisinin KOBİ’lerin genel harcamalarıyla 

orantılı olmasına yardım eder.  

Sigorta sistemleri, Direktifin yükümlülüklerini 

de hesaba katmalıdır. 

- Sigorta sistemlerine büyük bir kaza ile ilgili 

konuların dâhil edilmesi,  kuruluşlarının 

uyumunu arttırır. 

Coğrafi Bilgi Sistem (CBS) verileri temel 

alınarak oluşturulan ve kamunun erişimi 

dahilinde olan, Ulusal Seveso Kuruluşları 

haritası oluşturulmalıdır. 

- Kamunun bilinçlenmesini ve bilgiye ulaşımını 

kolaylaştırır. 

- Yetkili İdareler ve yerel yönetimler planlama 

faaliyetleri için haritadan faydalanabilir. 

Yetkili İdareler büyük kazalar ve bu kazaların 

etkilerini azaltma yöntemleri üzerine araştırma 

faaliyetlerini teşvik etmelidir. Özellikle, 

kazaların nedenleri, sonuçları ve etkileri 

(maliyetler);  çevresel ve sosyal boyutları da 

dâhil olmak üzere daha ayrıntılı bir Şekilde 

değerlendirilmelidir. 

Yetkili İdareler büyük kazaları kayıt altına alan 

bir veritabanı oluşturmalıdır. 

- Tehlikeli kimyasallar içeren endüstriyel 

kazaların sistematik bir Şekilde analiz 

edilmesini sağlar, işletmeciler ve Yetkili 

İdareler kazalardan çıkarılan derslerle olası 

kazaları önler. 

- Büyük kazalar, erken uyarı sistemlerinin 

geliştirilmesi ve bilgi ve izleme sistemlerinin 

birlikte çalıştırılması üzerine araştırma 

faaliyetlerine yatırımın artması 

- Avrupa Komisyonu’na raporlanması gereken 

Büyük Kazalar için yardımcı olacaktır. 
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Seçeneklerin Karşılaştırılması 

Politika Seçenekleri / Etkiler İşletmeler 
Kamu 

Kurumları 
Çevre Sosyal 

Önerilen 

Seçenek 

Politika Alanı 0: Düzenleme Tercihi 

Seçenek 0.0. Düzenleme 

Yapmama 
    

Seçenek 0.1. Düzenleme Yapma     

Politika Alanı 1: İdari Yapı 

Seçenek 1.1. İki yetkili idare      

Seçenek 1.2. Tek Yetkili İdare     

Seçenek 1.3. Üç Yetkili İdare ve 

Koordinasyon Merkezi 
    

Politika Alanı 2: Risk Değerlendirme Çerçevesi 

Seçenek 2.1. Yetkili İdare 

Tarafından Belirlenen Çerçeve  
    

Seçenek 2.2. İşletmeciler 

Tarafından Belirlenen Çerçeve  
    

Politika Alanı 3: Arazi Kullanımı Planlaması Yaklaşımları 

Seçenek 3.1. Etki Temelli 

Yaklaşım 
    

Seçenek 3.2. Risk Temelli 

Yaklaşım 
    

Politika Alanı 4: İdari Ceza Stratejileri 

Seçenek 4.1. Katı İdari Ceza 

Stratejisi 
    

Seçenek 4.2. Kademeli/Orantılı 

Ceza Stratejisi 
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Giriş 

Bu Düzenleyici Etki Analizi (DEA) raporu, REC Türkiye tarafından Çevre ve Şehircilik (ÇŞB) 

Bakanlığı için hazırlanmıştır. Rapor, Seveso II Direktifi’nin (2003/105/EC) uygulanmasının
4
 etkilerini 

değerlendirme konusunda hükümete ve üst düzey ÇŞB yetkililerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Bunun yanı sıra raporda, işletmeler ve hükümet ile ulusal, yerel ve diğer paydaşlara yönelik, azami 

faydanın elde edilmesi ve uyum ve uygulama maliyetlerinin azaltılması için tercih edilen bazı 

alternatiflere de yer verilmektedir. Bu sayede DEA çalışması, Direktif’in uygulanması için seçenekler 

sunmaktadır. 

Raporda, Avrupa Komisyonu (AK)’nun etki değerlendirme metodolojisi kullanılmıştır
5
. Birinci 

bölüm, politika altyapısını ve gerçekleştirilen kapsamlı danışma süreci de dahil olmak üzere 

çalışmanın genel düzenini sunmaktadır. Bölüm 2’de Türkiye’deki büyük kazalarla ilgili sorunlar ve 

Seveso II Direktifi’nin Türkiye’de uygulanması sürecinde karşılaşılacak zorluklar üzerinde 

durulmaktadır. Bölüm 3, hükümetin Direktif’i uygulamasına ilişkin, özellikle de hükümetin ulaşması 

gereken bazı objektif hedefleri ele almaktadır. Çalışmanın en detaylı kısmını oluşturan Bölüm 4 ve 

5’te, uyum ve uygulama maliyetlerini düşürebilecek olan, müdahale alanlarına göre düzenlenmiş her 

bir politika seçeneğine ilişkin analizler ele alınmaktadır. Bu değerlendirmeye dayalı olarak Bölüm 

6’da Türk Hükümetinin kabul edebileceği alternatifler üzerinde durulmaktadır.  

Raporun ilerleyen kısımlarında detaylı bir Şekilde ele alınacağı üzere, uygulamadaki zorlukların 

temelinde yatan nedenlerin belirlenebilmesi ve bu nedenler arasındaki sebep sonuç ilişkisinin 

incelenebilmesi için bu DEA, paydaşlarla yapılan kapsamlı bir danışma süreci ile hazırlanmıştır.
 

Bununla birlikte DEA, uygulamanın gelecekteki etkilerini tahmin etmekte kullanılan bu çalışmaya 

özgü özel iktisadi hesaplama modellerinin sonuçlarını da sunmaktadır.   

Bu raporda ifade edilen görüşler, REC Türkiye ve bu kapsamda çalışmalara dâhil olan uzmanlara ait 

olup T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Komitenin görüşlerini yansıtmayabilir. 

 

                                                   
4 Bu DEA için ‘uygulama’ Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen maddi uyumdur. 
5 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm 
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1. Politika altyapısı, Direktif’in kapsamı ve ilgili taraflarla gerçekleştirilen 

danışma süreci 

1.1 Politika altyapısı 

Türkiye, AB’ye tam üye olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için Hükümet tarafından 

Topluluk Müktesebatını yasal ve idari çerçeveye entegre etmek için bir program geliştirilmiştir. 

Türkiye’nin, özellikle büyük kaza risklerinin kontrolüne ilişkin 96/82/EC sayılı Konsey Direktifi 

(Seveso II Direktifi)’ni uyumlaştırması ve uygulaması gerekmektedir. 

Direktif temel olarak tehlikeli madde içeren büyük kazaları önlemeyi amaçlamaktadır. Direktif, hem 

işletmecilere hem kamu kuruluşlarına ek sorumluluklar getirmektedir ve bu amaca ulaşmak için 

uygulama yöntemlerini artırmaktadır. Sonuç olarak, Direktif, kazaların çevre ve insan sağlığı 

üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamayı amaçlamaktadır. 

Türkiye’de Seveso II Direktifi, Ağustos 2010 tarihinde Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü 

Hakkında Yönetmelik
6
 ile iç hukuka aktarılmıştır ve Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Türkiye 

halihazırda Direktif’i iç hukuka aktardığı için, esas uğraş Yönetmelik’in uygulanması ve yürütülmesi 

olacaktır. Dahası, AB Seveso III Direktifi’ni çıkarmıştır. Bu nedenle Türkiye’nin Yönetmelik’i Seveso 

III’ün gereksinimlerine (i) ve Direktif’in uygulanmasından çıkarılan derslere (ii) göre güncellemesi 

gerekecektir. 

1.2 Direktif’in Kapsamı 

Direktif, büyük kazalara neden olabilecek tehlikeli maddelerin bulunduğu kuruluşları
7
 kapsamaktadır. 

Bu kapsamdaki kuruluşların belirlenmesinde, fiili, öngörülen ya da endüstriyel kimyasal bir işlemin 

kontrolü kaybedildiğinde ortaya çıkabilecek tehlikeli maddeler göz önünde bulundurulmaktadır. 

Direktif, Adlandırılmış Maddeler ve Adlandırılmamış (Genel  Madde ve Müstahzar Kategorileri) 

başlıklı iki liste içermektedir. Her iki liste, üst ve alt sınır değerlerini belirtmektedir.
8
 Kuruluşlar, 

tehlikeli madde miktarına bağlı olarak Üst Seviye (Upper-Tier) ve Alt seviye (Alt-Tier) adlı iki 

kategori altında sınıflandırılmıştır. 

Şekil 4 – AB bölgesindeki Seveso Kuruluşları sayısındaki artış: 2001-2010 

 

Kaynak: REC Türkiye. Veri kaynağı: Seveso Tesisleri Bilgi Alma Sistemi (SPIRS) 

Veritabanı, 2010 

AB bölgesinde yaklaşık on bin, -Türkiye’de ise beş yüzün üzerİnde- Seveso Kuruluşu Direktif 

                                                   
6 Yönetmelik 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlamıştır. 
7
 Direktif’te Kuruluş ile herhangi bir endüstriyel veya ticari tesis, depo, alan vb. ifade edilir.  

8 Direktif Ek 1 Madde 6, 7 ve 9. 
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kapsamındadır. Kuruluşların sayısı AB’nin genişlemesi ile artmıştır (bkz. Bölüm 2.1.1 ve Ek - 8). 

Seveso Kuruluşları, rafinerilerden kağıt fabrikalarına, boya imalathanelerinden kimyasal tesislere 

kadar birçok endüstriyel ve ticari sektörü içermektedir. Direktif Ek I kısmında tanımlanan maddelerin 

bulunabileceği, eğlence ve spor tesisleri ile sağlık ve araştırma merkezleri gibi bazı diğer kuruluşlar da 

Direktif kapsamındadır. Bu kapsam, belirtilen tehlikeli maddelerin miktarı tarafından belirlenmektedir 

ve kuruluşun boyutu, konumu, sektörü veya mülkiyetinden bağımsızdır. 

1.3 AB Deneyimi 

Seveso Direktifi, AB çevre politikasının en eski etkin yasal araçlarından biridir. 1974 yılında İngiltere- 

Flixborough’da meydana gelen büyük kaza ve 1976 yılında Seveso-İtalya’da dioksin sızıntısının 

ardından Avrupa Komisyonu, Seveso Direktifi (bkz. Ek - 1) olarak da bilinen 82/501/EEC sayılı 

Direktif’i yayınladı. 

Direktif çıkarıldığından beri, büyük kazalardan alınan dersler doğrultusunda  çeşitli aralıklarla 

değiştirilmiştir. 1996 yılında AB, Direktif’i geliştirerek Seveso II olarak bilinen Direktif’i kabul etti. 

Bu Direktif , çevre koruma ile ilgili ek şartlar ve gelişmiş arazi kullanım planlaması, yeni (güvenlik) 

yönetim sistemleri yükümlülükleri getirdi ve kamunun bilgiye erişimi huşularını güçlendirdi (bkz. Ek - 

1). 

Geçen süreç içinde , meydana gelen bir dizi büyük kazayı
9
 takiben ,2003 yılında Seveso II Direktifinin 

bazı maddeleri değiştirildi
10

. Bu değişiklikler ile kapsamı genişleyen Direktif şunları amaçlamaktadır: 

 Tehlikeli maddeler içeren büyük kazaların önlenmesi  

 Kazaların insan ve çevre üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması 

 Topluluk genelinde yüksek seviyede insan ve çevre koruması  

2010 yılı Aralık ayında, AK gözlemlenen bir takım uygulama sorunlarını ve eksiklikleri ele almak ve 

bu mevzuatın öğeleri ve diğer direktiflerle uyumunu güçlendirmek için Seveso II Direktifi’nin gözden 

geçirilmesini önerdi. Önerilen Seveso III, 1 Haziran 2015
11

 tarihinde mevcut Direktif’i ilga ederek 

yerini alacaktır (bkz:  Ek - 1).  

Yasal çerçevenin yanı sıra, yeni Üye Devletler ve kapsamdaki gelişmeler nedeniyle de Seveso 

Kuruluşları’nın sayısı zaman içerisinde artmıştır. SPIRS veritabanına göre, Eylül 2010 itibariyle rapor 

eden ülkelerdeki kuruluş sayısı 9.937’dir. Bu kuruluşların 4.575 (%46)’i Üst Seviye iken 5.323 

(%54)’ü alt seviyedir. En yüksek kuruluş sayısına sahip olan Almanya’yı, Fransa, İtalya ve İngiltere 

izlemektedir. Kuruluşların sayısı hakkında ayrıntılı bilgi Ek - 8’de verilmiştir. 

Genel bir eğilim olarak, Direktif’in uygulanması Avrupa'da büyük kazaların sayısının azalmasında 

etkili olmuştur (Şekil 5 ve Şekil 6). 

                                                   
9 2000 yılı Mayıs ayında Romanya’nın Baia Mare bölgesindeki Tisza Nehri’ne siyanür sızıntısı; aynı ay 

Enschede- Hollanda’da bir havai fişek deposundaki ve 2001 yılı Eylül ayında Toulouse-Fransa’da bir gübre 

fabrikasındaki patlamalar bu konudaki politikaları etkilemiş ve 2003/105/EC sayılı Direktif’in yayınlanması ile 

sonuçlanmıştır. 
10 96/82/EC sayılı Direktif (OJ L 10, 14.1.1997, s.13), 2003/105/EC sayılı Direktif (OJ L 345, 31.12.2003, s.97) 

ile değiştirilmiştir. 
11

 Seveso II Direktifi’nin GHS (BM Küresel Uyum Sistemi) Nihai Raporu’na uyarlanmasına yönelik olası 
seçenekler üzerine etki değerlendirme çalışması, Şubat 2010.  
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Şekil 5 - 1994-2004 dönemi için yıllık kaza sayısı
12

 
Şekil 6 - Son üç Raporlama Dönemindeki büyük 

kazalar
13

 

  

AK, 2008 yılı Şubat ayında, Direktif’in etkililiği üzerine F-Seveso Raporu
14

 adlı bir çalışma başlattı. 

Bu rapor, sekiz üye devlette Direktif’ten etkilenen endüstrinin görüşlerini dahil etmiştir ve Direktif’in 

güvenliği artırdığı ve rekabet üzerinde etkisinin çok az olduğu sonuçlarına varmıştır. Rapor , 

Direktif’in uygulanması konusunda AB deneyimine ilişkin kapsamlı bilgi sağlamakta ve Üye 

Devletlerin bu süreçte karşılaştığı bazı zorlukları tanımlamaktadır. Bu zorluklar, Avrupa Komisyonu 

tarafından Avrupa Adalet Divanı’na taşınan şikayet ve ihlal davalarına yol açmıştır (bkz.  Ek - 10). 

Genel olarak, AB deneyimi Direktif’in tam anlamıyla uygulanmasında  zorluklarla karşılaşıldığını 

göstermiştir: 

 Üye devletlerin arasında uygulama standartları ve şekilleri konusunda tutarlılık yoktur. 

 Risk değerlendirmesinde kullanılan farklı hüküm, yaklaşım, yöntem, araç ve kriterler 

nedeniyle Avrupa çapında ortak bir risk değerlendirme uygulaması mevcut değildir. 

1.4 Danışma süreci ve veri toplama 

DEA’nın tarafsız kanıtlarla güçlendirilmesi için, REC Türkiye paydaşlarla kapsamlı bir danışma süreci 

yürütmüştür. Bu süreç, ÇŞB Çalışma Grubu temsilcilerinin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB)’nin desteği ve katılımı ile veri, bilgi ve görüşlerin toplanmasını içermiştir. 

Danışma süreci, Direktif’in uygulanmasına yönelik farklı kurumsal düzenlerin değerlendirilmesi 

açısından çalışmaya girdi sağlamıştır. Danışma ve veri toplama süreci, ana paydaşları Direktif ile ilgili 

bilgilendirmiş ve olası sorunları ve direnç alanlarını tespit etmede yardımcı olmuştur. Buna ek olarak, 

politika alanlarını ve DEA seçeneklerini şekillendirmiştir. 

Danışma ve veri toplama sürecinde ulusal ve uluslararası uzmanlar, Seveso Kuruluşları, belediyeler ve 

acil durum hizmetleri ile görüşmeler ve mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak, merkezi ve 

yerel düzeyde çalıştaylar düzenlenmiştir. Aralık 2010 ve Ocak 2012 tarihleri arasında gerçekleşen 

danışma süreci aşağıdakiler etrafında örgütlenmiştir: 

                                                   
12 Major Accident Reporting System (MARS) Analysis of Major Accidents reported to the MARS Database 

during the period 1994-2004. J. Sales, F. Mushtag, M. D. Christou. JRC, 2007 
13 Report on the Application in the Member States of Directive 96/82/EC on the control of major-accident 

hazards involving dangerous substances for the period 2006-2008 
14

 EU-VRi 2008. Study of the Effectiveness of the Seveso II Directive 
 http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/seveso_report.pdf 
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 Seveso II Direktifi’nin uygulanmasına dair işletmelere yönelik sorun ve çözümler üzerine 52 

işletmeci ile yapılan anket çalışması; 

 Ankara’da iki ulusal danışma çalıştayı; 

 Adana, Kocaeli, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen dört yerel danışma çalıştayı; 

 Seçenekleri doğrulamak için bir ön DEA çalışmasının hazırlanması; 

 Kaynakların REC Türkiye web sitesinde yayımlanması. 

Bu işlem sırasında, REC Türkiye 30 merkezi ve yerel kamu kuruluşları, 8 belediye ve 84 operatörleri 

ile bir araya geldi. Tablo 2 belirtilen faaliyetlerine katılan kamu ve özel kurum ve paydaşların dizi 

sunuyor. 

DEA sürecinde dikkate alınan ayrıntılı bilgi, ana sonuç ve görüşler Ek - 20’de verilmiştir. 

Tablo 2 - Seveso II DEA Danışma Sürecinde ulusal ve yerel çalıştaylara 

katılan kuruluşların sayısı 

 

Belirtilen konulara ek olarak, REC Türkiye’nin kapsamlı veri toplama çalışmaları arasında şunlar 

vardır: 

 Yazın taraması yapılması ve uluslararası en iyi uygulamaların araştırılması; 

 Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından sağlanan ve Ankara’da düzenlenen 

Seveso Eğitimi’ne katılım; 

 “Seveso II Direktifinin Uygulanması Uluslararası Deneyler ve Maliyetleri Hesaplama" (Mayıs 

2011) başlıklı bir çalışmanın yaptırılması; 

 2011 yılı Temmuz ayında ÇŞB yetkilileri bir Hollanda’da bir çalışma turu düzenlenmesi; 

 IPA projesi kapsamındaki
15

 Seveso II Direktifi eğitimlerinin çıktılarının kullanılması; 

 Belediyeler ile Arazi Kullanım Planları üzerine telefon görüşmeleri; 

 Yerel ve uluslararası uzmanların danışmanlığı ile farklı tahmin araçları ile çeşitli senaryolara 

dayalı fayda-maliyet modellerinin geliştirilmesi. 

                                                   
15 Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi 

Seviye Paydaş 
Katılım 

Ulusal 

Kamu Kurumları 
33  

Özel sektör 84  

Sektörel Dernekler 3  

Yerel 

Kamu Kurumları 9  

Belediyeler 3  

Sanayi ve Ticaret Odaları 4  

Sivil Toplum Örgütleri 4  

Diğer (üniversiteler, danışmanlık firmaları, vs.) 8 kurum 
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Sonuç olarak, danışma sürecine farklı sektörlerden ve özellikle de özel sektörden çok sayıda kurumun 

katılımı gerçekleşmiştir. Bu kurumların katkısı ve geniş katılım, değerlendirmenin tutarlılığını ve 

seviyesini olumlu yönde etkilemiştir. Seveso II Direktifi DEA çalışması, danışma süreci sırasında 

toplanan bilgilerden faydalanmıştır. 

Resim 1 - Uluslararası Düzey Resim 2 - Ulusal Düzey Resim 3 – Yerel Düzey 
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2. Sorun 

Modern endüstriyel üretim süreçleri, kimyasal maddelerin kullanımını gerektirir. Kimyasal maddeler, 

tüketim mallarının yanı sıra tarım, imalat, inşaat ve hizmet sektörlerinin de önemli üretim 

bileşenlerindendir. 

Türk kimya sektörünün üretimi genel olarak imalat sanayi ve doğrudan tüketim malları tarafından 

talep edilen, petrokimyasallar, termoplastikler, gübre, organik ve inorganik kimyasallar, eczacılık 

ürünleri, sentetik lifler ve iplikler, sabun ve deterjanlar, boyalar vb. ürünlere yöneliktir. Türk Kimya 

Sanayi  2010 yılında 126 milyon ton kimyasal üretmiştir.  

Kimyasallar, kimya sektörü kuruluşlarının üretim sürecinin hem girdisi hem de çıktısıdır. Bu 

kuruluşlar, önemli miktarlarda kimyasal maddeyi depolar, kullanır, üretir ve bertaraf eder. Ayrıca, 

diğer sektörler de kimyasalları üretim girdisi olarak kullanır ve bu maddeleri depolar, kullanır ve 

bertaraf eder. 

Bu maddelerin depolanması, kullanımı, üretimi ve bertarafı sırasında yapılan hatalar, işyerlerinde 

çalışan işçilere, çevredeki nüfusa, taşınmazlara ve çevreye ciddi zarar verebilen patlama, yangın veya 

kimyasalların yayılması gibi olaylara neden olabilir. Bu ihtimal, özellikle tehlikeli olarak 

sınıflandırılan kimyasal maddelerin kullanımında yüksektir. Tehlikeli kimyasal maddeler içeren büyük 

bir kazanın topluma önemli ekonomik, sosyal ve çevresel maliyetleri olacaktır. 

Dünyanın pek çok yerinde meydana gelen büyük endüstriyel kazaların, çevreye, topluma ve 

ekonomiye ciddi olumsuz etkileri olmuştur. Tarih boyunca gerçekleşen çok sayıdaki büyük endüstriyel 

kaza arasında en ağır iki vaka olarak Seveso’da (İtalya, 1976) yayılan zehirli kimyasal bulutu ve 

Bhopal’deki (Hindistan, 1984) toksik sızıntı sayılabilir (bkz. Bölüm 2.1.1).  

Kutu 2 - Seveso ve Bhopal Felaketi 

Seveso Felaketi  Bhopal Felaketi 

 

 

1976 yılının Temmuz ayında, 

İtalya’nın Seveso kasabasında bir 

kimya tesisinde gerçekleşen 

patlamanın ardından yayılan dioksin 

bulutu, 1800 m² hektarın 

kirlenmesine, 37.000 kişinin 

kimyasallara maruz kalması ve 

75.000 hayvanın itlafı ile sonuçlandı. 

1984 yılında Hindistan’ın Bhopal 

kentindeki toksik sızıntı, farklı 

kaynaklara göre 4.000 ila 20.000 

kişinin ölümüne neden oldu. Felaket, 

o tarihten beri bölgedeki insan ve 

hayvan nüfusunda ciddi sağlık 

sorunlarına yol açmıştır.  
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1976 yılındaki Seveso kazasının ardından, AB  benzer kazaların önlenmesini ve kontrolünü amaçlayan 

bir mevzuatın kabul edilmesini talep etti. Direktif, büyük endüstriyel kazalardan alınan dersler esas 

alınarak düzenli aralıklarla geliştirilmiştir (bkz. Ek - 6  Error! Reference source not found.). 

Türkiye de büyük kazalara yabancı değildir ve yakın zamanda meydana gelen kazaların sonuçları ciddi 

olmuştur. İzmit’teki 1999 depremi sırasında TÜPRAŞ rafinerisinde ve Yalova Aksa tesislerinde 

meydana gelen kaza, çok sayıda insanın bölgeden tahliyesine, mal kaybına ve çevresel kirliliğine yol 

açmıştır. Tuzla Tersaneler Bölgesi ve Akçagaz LPG dolum tesisi ile son olarak Ağustos (2012) ayında 

Kayalar Kimya ve Sanayi A.Ş.
16

’de büyük kazalar meydana gelmiştir. Akçagaz’daki kaza, ülkenin 

yakın endüstriyel tarihindeki en fazla hasara yol açan kazadır (bkz.Ek - 7).  

Resim 4 - Kayalar Kimya Sanayi A.Ş. Kazası, 7 Ağustos 2012 

  

Türkiye, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile Seveso II Direktifi’ni iç 

hukuka aktarmıştır
17

. Yönetmelik, 18 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanmış ve Ocak 2014 tarihinde 

tamamen yürürlüğe girmiş olacaktır.  Yönetmeliğin uygulanması ile, büyük endüstriyel kazaların 

önlenmesi ve etkilerinin azaltılması noktasında Türkiye’ye çeşitli faydalar sağlayacaktır.Ancak 

Direktif, ekonomik, sosyal ve çevresel maliyetleri olan önemli yasal, teknik ve kurumsal reformların 

yanı sıra Türk hükümeti ve ilgili paydaşlar açısından bütçe ve finansal giderlerini de beraberinde 

getirmektedir.  İlgili maliyetlerin finansmanı ve paydaşlar arasında dağılımı Türkiye için zorlu bir 

görev olacaktır. 

Ayrıca, hükümet, Direktif’in başarılı bir Şekilde uygulanması için çeşitli sorun ve zorluklarla karşı 

karşıya kalacaktır: 

 Direktif’in uygulanması, insan kaynakları ve teknik kapasitesi sınırlı olan farklı idari 

organların katılımını gerektirmektedir, 

 Direktif kapsamında zorunlu tutulan  risk değerlendirme yükümlülüğünün  tanımı ve 

uygulanması konusunda ilgili paydaşlar yeterli bilgiye sahip değildir ve aralarında uzlaşma 

yoktur, 

                                                   
16 Kayalar Kimya Sanayi A.Ş.’de meydana gelen kazanın maliyeti tahminen 200 milyon dolardır. 

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/08/09/bir-kivilcim-kimyamizi-bozdu 
17 Yönetmelik 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  
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 Türkiye’de büyük kazaları önlemek ve kontrol etmek için arazi kullanım planlaması 

uygulamaları bulunmamaktadır, 

 Seveso Kuruluşlarının bulunduğu alanlar ile  yerleşim alanları çakışmaktadır, 

 Seveso Kuruluşlarının aralarında yeterli mesafe olmaması kaza durumunda domino etkisine 

yol açmaktadır. 

Bu bölümdeki diğer kısımlarda, temel bilgiler, zorunlu maliyetler ve Türkiye'de Direktif’in 

uygulanması konusundaki zorluklar üzerinde durulacaktır. 

2.1. Mevcut Durum (Baseline) 

REC Türkiye, belirlenen politika seçeneklerini test etmek ve Direktif’in aşağıda listelenen altı adet 

birbirine bağlı konuya etkilerini değerlendirmek için, temel verileri toplamış ve masa başı analizleri 

yapmıştır: 

- Seveso Kuruluşları (Sayısı, Kategorileri ve Seveso Kuruluşlarının Coğrafi Dağılımı) 

- Büyük Endüstriyel Kazalar  

- İdari ve Kurumsal Yapı 

- Risk Değerlendirme Çerçevesi  

- Arazi Kullanım Yaklaşımları 

- İdari Ceza Politikası 

2.1.1. Seveso Kuruluşları 

Kuruluşların sayısı, kategorileri ve yerleri, temel bilgilerin ve seçeneklerin değerlendirilmesinde 

önemli değişkenlerdir. 

Seveso Kuruluşlarının Sayısı 

Aralık 2011 itibarıyla ÇŞB Seveso Bildirim Sistemi’nde ‘Seveso Kuruluşu’ olarak kayıtlı ve tanımlı 

toplam 518 kuruluş bulunmaktadır. Bu Kuruluşların 251 tanesi (%48,5) Üst Seviye ve geri kalan 267 

tanesi (%51,5) Alt seviyedir. Türkiye, Seveso Kuruluşu sayısı açısından AB ülkeleri ile 

kıyaslandığında,  ilk sıralarda yer almaktadır (bkz. Şekil 8). 

Şekil 7 - Seveso Kuruluşu Sayısı Şekil 8 - Bazı Üye Devletlerde ve Türkiye’de Seveso 

Kuruluşu Sayısı 

 

 

Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı: ÇŞB Bildirim 

Sistemi (Aralık, 2011) 

Kaynak: REC Türkiye, SPIRS Veritabanı ve ÇŞB Bildirim 

Sistemi’nden uyarlanmıştır 
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Ancak, yukarıda verilen mevcut kuruluş sayısı, kayıt sistemine ve maddelerin bildirimine uymadaki 

ciddi eksiklikler nedeniyle nihai rakam değildir: 

 Bildirim Sistemi’ne kayıtlı olması gereken bazı İşletmeciler kayıtlı değildir. 

 Bildirim Sistemi’ne kayıtlı olan İşletmecilerden bazıları, işletmesine ait tehlikeli maddeler 

bilgisini henüz sisteme yüklememiştir. 

REC Türkiye, bildirim sistemindeki güncel bilgileri ve danışma sürecinde yapılan anketteki bilgileri 

kullanarak mevcuttaki Seveso Kuruluşlarının sayısını tahmin etmeye çalıştı. Bu tahmine göre, toplam 

Seveso Kuruluşu sayısının 800’ün üzerinde olduğu beklenmektedir.(bkz. Ek - 9. 3). 

Mevcut DEA çalışması, 2012 ve 2021 arasındaki 10 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Bununla birlikte, 

REC Türkiye bu dönem içinde Seveso Kuruluşlarının sayısında gerçekleşecek değişiklikleri tahmin 

edememiştir. Bu nedenle, 2012 için hesaplanan rakamlar bütün dönem için kullanılmıştır (bkz Kutu 3). 

Kutu 3 - Türkiye’de Seveso Kuruluşu Sayısının Tahmini 

REC Türkiye, Seveso Kuruluşu sayısını tahmin etmek için SPIRS Veritabanı’nı kullanmıştır. 

SPIRS Veritabanaı,  AB’deki Seveso Kuruluşlarına dair bilgileri sağlamaktadır. Üye devletler, 2001 yılından bu 

yana SPIRS’e gönüllü olarak kuruluş verilerini rapor etmeye başladı. Veritabanında, Üye Devletlerden gelen 

kuruluş sayısı bilgileri toplanır ve değerlendirilir (bkz. Şekil 8).   

AB’de 2001-2009 döneminde,  SPIRS veritabanına kayıtlı Seveso Kuruluşlarının sayısının giderek artmış olduğu 

görülmektedir (bkz. Ek - 8). Bununla birlikte, Üye Devletlerden bazılarında kuruluş sayısında düşüş meydana 

gelirken (örneğin, Fransa, İtalya ve İngiltere) bazılarında ise artış gerçekleşmiştir (örneğin, Hollanda, Almanya 

ve İspanya). SPIRS’teki kuruluş sayısı 2010 yılında bir önceki yıla göre biraz azalmıştır.18 Ancak SPIRS’te 

kuruluşların sayısına dair herhangi bir eğilim görülmemektedir ve Üye Devletlerin rakamlarındaki eğilimler 

farklılık göstermektedir. 

Genel olarak Üye Devletlerde Direktif uygulanmaya başlandığında kuruluş sayısında artış gözlenirken uygulama 

döneminden sonra sabit bir eğilim vardır. REC Türkiye,  Türkiye’deki Seveso Kuruluş sayısına dair projeksiyon 

çalışmaları sonucunda,  Türkiye'deki Seveso Kuruluşlarının sayısının da benzer bir eğilim göstereceği bulgusana 

ulaşmıştır.  

 Seveso Kuruluşlarının Kategorileri 

REC Türkiye, Seveso Kuruluşlarını on sektör altında
19

 sınıflandırmıştır. Petrokimya, Kimya Tesisleri 

ve İmalat sektörleri, Seveso Kuruluşlarının %75,5’ini oluşturmaktadır. Petrokimya sektörü (örn. 

rafineri, depolama ve dağıtım), LPG üretim, şişeleme ve toplu dağıtım, LPG depolama, LNG 

depolama ve dağıtım sektörlerini içermektedir. Bu grup, en büyük paya sahiptir (%29,9). İkinci 

sıradaki (%23,2) Kimya Tesisleri, amonyak ilaç, gübre, zirai ilaç vb. endüstriyel kimyasallar 

üreticilerini içermektedir. İmalat kategorisi, çoğunlukla gıda, içecek, tekstil, plastik, kauçuk, kağıt, 

ahşap, cam, çimento, elektronik, patlayıcılar, havai fişek, genel mühendislik, bina ve inşaat 

sektörlerini kapsamaktadır. Öte yandan, bazı kategoriler çok düşük yüzdelere karşılık gelmektedir. 

Seveso Kuruluşlarının endüstriyel kategorilerine dair ayrıntılı bilgiler ve rakamlar Ek – 4’te verilmiştir 

(bkz. Şekil 9).  

                                                   
18  SPIRS Veritabanı (2010) 
19 ÇŞB sistemi, kuruluşları 20 farklı endüstriyel faaliyet altında sınıflandırmaktadır. REC Türkiye,  ÇŞB 

yetkililerine danışarak Seveso Kuruluşlarını SPIRS endüstriyel kategorilerine göre tekrar sınıflandırmıştır. 
SPIRS endüstriyel faaliyetleri 10 ana endüstriyel sektör ve 48 kategoriden oluşmaktadır (bkz. Ek – 8.1). 
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Şekil 9 - Türkiye’deki Seveso Kuruluşları ile endüstriyel faaliyetleri 

    

 

Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı: ÇŞB Bildirim Sistemi, Aralık, 2011 

Seveso Kuruluşlarının Coğrafi Dağılımı 

Coğrafi dağılım açısından iki ana husus vardır: 

i. Seveso Kuruluşları hemen hemen tüm illerde faaliyet göstermektedir. Sadece sekiz ilde 

Seveso Kuruluşu bulunmamaktadır (bkz Şekil 10). 

Şekil 10 - Türkiye’deki Seveso Kuruluşlarının Coğrafi Dağılımı (Aralık 2011) 

   

Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı: ÇŞB Seveso Bildirim Veritabanı, Aralık 2011 

ii. Kuruluşların çoğunluğu (%50.2), altı ildedir: Ankara, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli ve 

Tekirdağ (bkz. Şekil 11). En fazla Kuruluşun bulunduğu Kocaeli’ni sırasıyla İstanbul, İzmir, 

Ankara, Tekirdağ ve Kırıkkale izlemektedir. 
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Şekil 11 -  Kuzeybatı Türkiye’de Seveso Kuruluşlarının Dağılımı (Aralık 2011) 

 

Kaynak: REC Türkiye, 2012, Veri kaynağı: ÇŞB Seveso Bildirim Veritabanı Aralık 2011 

Not: Her nokta bir Seveso Kuruluşunu temsil etmektedir. Noktalar kuruluşun kayıtlı olduğu ilin coğrafi sınırları içinde 

rastgele dağıtılmıştır. 

İlk husus Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinde kapasite geliştirmeye ihtiyaç duyacağına işaret 

ederken, ikincisi bu çabaların söz konusu altı ilde daha yoğun olması gerektiğini vurgulamaktadır. 

2.1.1. Büyük Kazalar 

Seveso kazaları olarak kabul edilebilecek büyük kazaların sayısı, kazalara dair sistematik ve detaylı 

raporlama eksiği nedeniyle bilinememektedir. Ayrıca, büyük kazaların toplum ve çevre üzerinde 

etkisini gösterecek genel etki değerlendirme çalışmaları da yetersizdir. Bu da sanayi ve yetkili idareler 

için azaltım ve iyileştirme maliyeti gibi ölçütlerin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. 

Türkiye’de ciddi sonuçları olan büyük kazalar meydana gelmektedir. İzmit’teki 1999 depremi 

sırasında TÜPRAŞ rafinerisinde ve Yalova Aksa tesislerinde meydana gelen kaza, çok sayıda insanın 

bölgeden tahliyesine, mal kaybına ve çevresel kirliliğine yol açmıştır. Tuzla Tersaneler Bölgesi ve 

Akçagaz LPG dolum tesisi ile son olarak Ağustos(2012) ayında Kayalar Kimya ve Sanayi A.Ş.’de 

büyük kazalar meydana gelmiştir.
 20

 Büyük kazaların Türkiye ekonomisi, insan sağlığı ve çevreye geri 

                                                   
20

 Kayalar Kimya Sanayi A.Ş.’de meydana gelen kazanın maliyeti tahminen 200 milyon dolardır. 
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/08/09/bir-kivilcim-kimyamizi-bozd 
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dönülmez etkileri olmuştur. Ağustos 1999 tarihindeki Richter Ölçeği ile 7.4’lük deprem İzmit’teki 

TÜPRAŞ rafinerisinde 300 milyon dolarlık zarara neden olmuştur  (bkz.  Ek - 7). 
21

 

Türkiye’deki 1999 depremi, günlük 226.000 varil kapasiteli TÜPRAŞ rafinerisinin hampetrol ünitesindeki 

115 metrelik betonarme bacanın çökmesine ve bir dizi yangına neden oldu. Altı depolama tankında tam 

hasara, dört tankın deformasyonuna ve diğer yüzer tavanlı tanklarda yaklaşık %50 hasara yol açtı. Proses 

ünitelerindeki hasar, ham destilasyon ünitesindeki yangın ve dönüştürücüdeki ve pek çok bağlantı 

borusundaki hasardan oluşmaktadır. 

Geçmişte meydana gelen kazaların analiz edilmesi, bu tür kazaları tetikleyen nedenlerin ortak 

yönlerini tanımlamada kullanılan yararlı bir yöntemdir. Kimyasallar içeren endüstriyel kazaların 

istikrarlı bir şekilde analiz edilmesi ile Kuruluşlar ve Yİ’ler geçmişten ders alabilir ve kazaları 

önleyebilirler
22

. 

Bu amaçla, Türkiye’deki mevcut endüstriyel kaza kayıtları veritabanları aşağıda sınıflandırılmıştır: 

i) ÇSGB - Sosyal Sigortalar Kurumu 

ii) ÇŞB 

iii) Teknolojik Kazalar Bilgi Sistemi (TKBS) 

Bu kaynaklar, kazalar hakkında genel bilgi vermektedir, ancak büyük endüstriyel kazalar hakkında 

bilgi Türkiye'de halen çok sınırlıdır.
23

 Eldeki kısıtlı veriler analiz edildiğinde, kazalardaki en yaygın 

maddeler olarak karşımıza LPG ve petrol ürünleri çıkmaktadır ve bunları genel kimyasallar 

izlemektedir. 

Bununla birlikte, 1992-2011 dönemindeki endüstriyel kazalar ile ilgili TKBS verileri ve Kuruluş 

sayısına dair ÇŞB verileri doğrultusunda, bu veriler arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılabilir: 

Seveso Kuruluşlarının sayısının yüksek olduğu illerde meydana gelen büyük kazaların sayısı da 

yüksektir (bkz. Şekil 12 ve Şekil 13). 

                                                   
21 ‘The 100 Largest Losses 1972-2009; Large Property Damage Losses in the Hydrocarbon-Chemical 

Industries’, 2009, Marsh Property Risk Consulting. 
22 MARS. Analysis of Major Accidents reported to the MARS Database during the period 1994-2004. J. Sales, F. 

Mushtag, M. D. Christou. JRC, 2007. 
23 Sistematik bir Şekilde kaydedilen ve ayrıntılı istatistikleri olan iş kazaları bu duruma istisnadır. 
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Şekil 12 - Türkiye’deki mevcut Seveso Kuruluşlarının 

konumu ile geçmiş yaşanan teknolojik Kazaların konumu 

arasındaki ilişki
24

 

Şekil 13 - Türkiye’de 1997-2007 yılları 

arasında meydana gelen Endüstriyel 

Kazaların illere dağılımı
25

 

 

 

Marmara Bölgesi, hem Seveso Kuruluşu sayısı hem de endüstriyel kazalar açısından Türkiye’nin önde 

gelen bölgelerinden biridir. Bu bölgedeki nüfus yoğunluğu da (Türkiye nüfusunun yaklaşık %30’u), 

büyük endüstriyel kazaların istenmeyen sonuçlarını artırabilir. Ayrıca, Türkiye’de, kamu sağlığı-

güvenliği, çevre ve ekonomi için tehlikeli olabilecek Seveso Kuruluşların çoğunluğu, aktif deprem 

bölgelerinde konumlanmıştır.
26

 

Türkiye'de meydana gelen büyük kazaların maliyetlerine dair kapsamlı bir çalışma yoktur; bu duruma 

istisna olan münferit vakalara dair çalışmalar ise büyük kazaların genel maliyetlerini hesaplamak için 

yeterli bilgi vermemektedir. Danışma sürecindeki anket çalışmasında, katılımcılardan biri yaklaşık bir 

milyon dolarlık kaza maliyeti bildirmiştir. Ek - 7’de Türkiye için ayrıntılı kaza istatistikleri verilmiştir. 

Genel olarak, kaza veritabanı eksikliği Türkiye'de kaza geçmişinden öğrenmenin önünde bir 

engeldir.
27

 

2.1.2. İdari ve Hukuki Yapı 

Türkiye, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği ile Seveso II Direktifi’ni 2010 yılı 

Ağustos ayında iç hukuka aktarmıştır ve Direktif, 2014 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecektir
28

. 

Mevcut idari ve hukuki yapı açısından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Direktif ile yakından 

ilgili üç merkezi kamu idaresidir. Yönetmelik, ilk iki kurumu, Yetkili İdare olarak atamaktadır. Bunun 

yanı sıra, yerel yönetimler ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimlerinin de Direktif’in 

                                                   
24 Bilgiler www.teknolojikkazalar.org adresinden alınmıştır ve 1992-2011 döneminde meydana gelen kazalar 

dikkate alınmıştır. 
25 Ülkemizde meydana gelen endüstriyel kazaların il bazında dağılımı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 
26 Türkiye Diri Fay Haritası (MTA, 2012) 
27 ÇŞB Seveso Bildirim sisteminde Kaza Bildirme/Rapor Etme formu bulunmaktadır. İşletmeciler , bu formları 

büyük kaza sonrası doldurabilirler. 
28 Yönetmelik 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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uygulanmasında çeşitli sorumlulukları vardır. Hem merkezi hem de yerel makamların Yönetmelik’in 

uygulanması için kapasite geliştirmesi gerekmektedir. 

1996 yılından bu yana, büyük endüstriyel kazaların kamu ve çevreye verdikleri zararı önlemek ve en 

aza indirmek amacı ile yapılan bazı yapısal ve yasal çalışmalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

 Seveso I (82/501/EEC) Direktifi’ne dayalı, 1996 tarihli ve 4906 sayılı ‘Büyük Endüstriyel 

Kazalar İçin Yerel Acil Durum Planı’ Genelgesi. Türkiye’de büyük kazaların önlenmesi 

hedeflenmişti ancak birçok il Genelge’yi yeterli Şekilde uygulamadı. 

 ÇŞB, AB LIFE projesi ile 2003 yılından bu yana, veri toplama ve mevcut uygulamaları 

gözden geçirme, strateji geliştirme, uygulama planı hazırlama, Seveso II Direktif 

hükümlerinin iç hukuka aktaran taslak Tüzük hazırlama, ana kılavuzları hazırlama ve bilgi 

sistemi kurma faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 

 AB tarafından finanse edilen bir Teknik Yardım Projesi, Yönetmelik’in uygulanması için 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla 2012 yılında başlayacaktır. Proje, eğitimler, 

çalışma ziyaretleri, pilot çalışmalar ile ÇŞB, ÇSGB, belediyeler ve il özel idarelerinin yanı sıra 

işletmeciler ve halka yönelik bilinçlendirme kampanyaların kapsamaktadır. 

Ek - 3 ’te ÇŞB, ÇSGB ve diğer yetkili idarelerin hukuki yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

2.1.3. Risk Değerlendirme Çerçevesi 

İşletmeciler, risk değerlendirme uygulamaları ile ilgili güncel mevzuatı ve standartları takip 

etmektedir. Ancak, Direktif’in konuya ilişkin şartları, gerek Yİ’ler gerekse işletmeciler için yeni 

konulardır. Direktif’in iç hukuka aktarıldığı tarihe kadar, Direktif kapsamında tanımlanmış (Büyük 

kazalar için) olan risk değerlendirmesinin temel ilkelerine uyan yasal bir çerçeve bulunmamaktaydı. 

Türkiye’deki mevcut risk değerlendirme uygulamaları, iş yeri (mesleki) güvenliği ve tesis dışı (offsite)  

güvenliği (büyük kazalar) kapsamaktadır. Mesleki ve kuruluş dışı güvenlik riskleri yöneten farklı 

makamlar vardır. Diğer bir deyişle, mesleki ve tesis dışı  riskleri Türkiye’de ayrı ayrı ele alınmaktadır. 

Türkiye’deki iş güvenliği uygulamalrı temel olarak çalışanlara zarar verebilecek olaylar veya kazalar 

ile ilgilidir. Bunlar arasında, iskeleden veya merdivenden düşme, platform üzerinde kayıp düşme ve 

kazara çevreye salınan kimyasal maddelere maruz kalma sayılabilir. Genellikle,  iş güvenliği nispeten 

sıklıkla meydana gelen ancak etkileri nispeten az olan (çok sayıda kişiyi etkilemeyen ve yaralanma 

sonrası iyileşmenin mümkün olduğu) kazalarla ilgili iken kuruluş dışı güvenlik uygulamları , daha 

fazla kişiyi etkileyebilen ve öldürücü etkileri olabilen kazalar ile ilgilidir.
29

 

ÇSGB, iş sağlığı ve güvenliği de dâhil olmak üzere tüm çalışma mevzuatı ve yönetmeliğini 

uygulamaktan sorumludur. ÇSGB iş sağlığı ve güvenliği hukuku uyarınca mesleki risk değerlendirme 

şartları belirlemiştir. Son yasal gelişmeler ile risk değerlendirmesi işyerlerinde zorunlu hale gelmiştir. 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, iş risklerine dair yetkili makamdır. ÇSGB Kuruluşlar için mesleki risk 

değerlendirmesinin nasıl yapılacağına ilişkin bir kılavuz dağıtmıştır.
30

 

                                                   
29 Heidebrink, I. Synthesis document on WP 2 “Continuity of risk management from work place accident to 

major accident”, 2005, SHAPE-RISK report. http://shaperisk.jrc.it 
30 Bu ilkeler değerlendirmenin yapılması için beş basit aşamayı tanımlamaktadır: Toplanması gereken bilgiler, 

kazaların tanımlanması, tanımlanan kazaların neden olduğu riskler, büyük kazaların neden olduğu risklerin 
azaltılması ve önlenmesi için alınması gereken önlemlerin planlanması, risk değerlendirmesi süreci için yazılı 
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Kuruluş dışı (external safety) bağlamında, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklikler 

uyarınca, Çevre Kanunu tehlikeli kimyasal maddelerin risk değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. 

Buna ek olarak, Türkiye’de kimyasal maddeler envanterinin hazırlanması ile ilgili yasal düzenlemeler 

ile birlikte, kimyasalların insan sağlığı ve çevreyi etkileyen risklerinin değerlendirilmesine ilişkin 

hükümler içeren Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik, ÇŞB tarafından 

hazırlanmıştır. Daha da önemlisi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği proje 

tekliflerinde risk değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. Son olarak, Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi 

ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi, risk değerlendirme şartına ilişkin hükümler 

içermektedir. 

Bu bağlam aynı zamanda doğal afetleri de kapsamaktadır. 1999 yılında yaşanan büyük depreme kadar, 

Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemi temel olarak afet sonrasına odaklanmaktaydı ve risk 

değerlendirmesi veya risk azaltma yaklaşımlarını teşvik etmeye yönelik teşvikler ve mevzuatlar yoktu. 

Yakın zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olay öncesinde hazırlık, hasar 

azaltma ve risk yönetimi, olay esnasında müdahale ve olay sonrası kurtarma ve yeniden inşa gibi 

çalışmalar yapmaya başlamıştır. 

Mevzuatın yanı sıra, risk değerlendirme konusunda işletmecilerin uyduğu, ISO 14000 Çevre Yönetim 

Sistemi ve TS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlar bulunmaktadır (bkz. 

Tablo 3).  

Tablo 3 - Mevcut Risk Değerlendirme Mevzuatı ve Standartları 

İlgili Yönetmelik Açıklama 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  

 

Madde 4: İşletmeciler risk değerlendirmesi 

yapmak/yaptırmak zorundadır 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

Madde 6: İşletmeci risk değerlendirmesi yapmakla 

yükümlüdür. 

2872 sayılı Çevre Kanunu (5491 sayılı Kanun ile 

değişiklik yapılan)  

Madde 13  

 

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Ek- IV 

Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale 

Planı Onay Prosedürü Genelgesi 
Ek 1 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne dair TS 

18000 Standardı  

Standarda göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

kurulmalıdır. Risk değerlendirme, bu sistemin 

parçalarından biridir. 

Çevre Yönetim Sistemi’ne dair ISO 14000 

 

Çevre üzerinde faaliyetlerden kaynaklanan zararlı etkileri 

en aza indirmek; çevre performansının sürekli olarak 

iyileştirilmesi 

ISO 9001 Kalite Yönetimi  Risk değerlendirme ilkelerini benimser 

OHSAS 18001 Süreç Güvenliği Yönetimi  
Yangın risk değerlendirmelerini gerçekleştirmek için bir 

metodoloji sağlar 

Özetlemek gerekirse, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Direktif zorunlu 

tutuğu  yeni bir risk değerlendirme çerçevesini ortaya koymaktadır. Ancak, Yönetmelik belirli bir 

prosedür veya risk değerlendirme yapısı belirlememektedir. Dahası, Direktif çerçevesinde risk 

                                                                                                                                                               
belgenin hazırlanması. 
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değerlendirme prosedürü hakkında yol gösterecek başka hiçbir bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan belge 

de bulunmamaktadır. 

2.1.4. Arazi Kullanım Planlaması Yaklaşımı 

Türkiye’nin sanayi risk yönetimi uygulamaları, Kuruluş içi (on-site) güvenlik önlemleri ve risk 

azaltımına odaklanmaktadır. Ancak Direktif aynı zamanda Kuruluşların yakın çevresinde (off-site) 

endüstriyel kazalara maruz kalan halk ve çevreye olan etkilerin de sınırlanması gerektirir ve bu konuda 

Türkiye’nin deneyimi yetersizdir. Buna paralel olarak, Türkiye'de Kuruluş dışı korumaya yönelik 

gelişmiş bir Arazi Kullanım Planlama (AKUP) mevzuatı ve uygulaması yoktur. 

Büyük kaza tehlikeleri (yangın, patlama, zehirli sızıntı), Arazi Kullanım Planlamasında nispeten yeni 

bir unsurdur. Deprem ve sel gibi doğal afetlere yönelik Arazi Kullanım Planlama politikaları, karar 

verme süreçlerinde daha iyi bilinmekte ve değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, AKUP şartı öngörmemektedir. 

Direktif’in iç hukuka tam olarak aktarılması için, arazi kullanım hususlarının ve bunlarla ilgili acil 

durumlara hazırlıklı olma hususlarının Direktif’te özetlendiği ve AB’nin konuya ilişkin yol gösterici 

ilkelerinde tanımlandığı gibi ilgili mevzuata dahil edilmelidir. 

Büyük endüstriyel kazaları dikkate almayan AKUP politikaları, tehlikeli maddeler içeren Kuruluşların 

yakın çevresinde yerleşmeler ile sonuçlanmaktadır (Resim 5). 

Resim 5 – Batman TÜPRAŞ Rafinerisi ve 1.5 km yarıçaplı güvenlik mesafesi 

   

Kaynak: REC Türkiye 

Türkiye’deki mevcut mevzuat, Direktif bağlamındaki AKUP uygulamaları ile uyuşmuyor olsa da, 

farklı yönetmeliklerin pek çok ilgili yönleri vardır. Bunlar; 



  DRAFT 

REC Türkiye – 2012                                                        Page: 18  

  

 

 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, 

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun, 

 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği, 

 TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-

Emniyet Kuralları Standardı  

AKUP mevzuatı ile ilişkili makamlar, 

 ÇŞB, 

 Sağlık Bakanlığı, 

 Belediyeler/İl Özel İdareleri, 

 Yerel Belediyeler ve 

 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Yetkilileridir. 

Yukarıdaki yönetmeliklere göre, sağlık koruma bantları olarak adlandırılan güvenlik mesafeleri tespit 

edilmeli ve konut, ticari ve endüstriyel gelişme parsel sınırları içinde uygulanmalıdır. Çevre, sağlık, 

hukuk, planlama vb. konularda uzmanlaşmış beş yerel uzmandan oluşan bir komisyon, sağlık koruma 

bantlarını belirlemekle görevlidir. Öte yandan, ÇED Raporları yükümlülüğü olan Kuruluşlar için, 

sağlık koruma bölgesi ÇED Raporu kapsamında belirlenir. 

Sağlık koruma bantlarının mesafesi, bir yerel yönetimden diğerine farklılık göstermektedir. Dahası, 

ÇED’ler de dahil olmak üzere mevcut planlama yükümlülüklerinde büyük kazalara dair yeterli hüküm 

bulunmamaktadır. 

REC Türkiye danışma döneminde seçilen illerde sağlık koruma bantlarının nasıl uygulandığını 

incelemek için görüşmeler yürütmüştür. Seçilen kurumlar, koruma bantları açısından birbirinden farklı 

uygulamaları olan Kocaeli, Adana ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleridir. 

Kocaeli’deki kuruluştaki sağlık koruma bandının mesafesi, ÇED Raporuna göre farklılık 

göstermektedir. Tesisin sınırları içindeki emniyet mesafesinin yanı sıra, otoyol koruma bandı mesafesi 

olarak 20-25 metrelik bir güvenlik marjı bırakılmıştır. 

ÇED raporu hazırlamakla yükümlü olmayan kuruluşlar için ise, sağlık koruma bandı mesafesi, 

arazinin durumuna göre 10 ila 50 metre arasında değişmektedir ve buna ek olarak 25 metrelik otoyol 

koruma bandı güvenlik marjı vardır. Ayrıca, LPG istasyonlarında sağlık koruma bandı 5 ila 15 metre 

arasında değişmektedir. 

Sakarya’da arazi kullanım planlaması, sanayi bölgelerinde daha çok yeni kuruluşlar için 

yapılmaktadır. Bu tesisler için sağlık koruma bandı mesafeleri, 25 ila 50 metre arasında değişmektedir. 

Buna ek olarak, genellikle 20 metrelik bir karayolu koruma bandı güvenlik marjı vardır. 

OSB’ler söz konusu olduğunda, sağlığını koruma bandını belirleyen komisyon değildir. Ek sağlık 

koruma bandı, kuruluşun parsel büyüklüğüne göre OSB yetkililerinin Uygulama Yönetmelikleri 

uyarınca belirlenir. Ayrıca, OSB sınırlarından itibaren ilk 50 metre içerisinde konut ve ticari alanların 

gelişimine izin verilmez (bkz. Tablo 4). 
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Tablo 4 - OSB Uygulama Yönetmeliğince Belirlenmiş Geri Çekme Mesafeleri ve Çevre Yeşili Geri Çekme 

Mesafeleri 

         

2.1.5.  İdari Ceza Politikası 

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, önlemlerin yetersiz olması durumunda 

tesisin kapatılmasını ya da ilgili bölümlerin işletilmesinin durdurulmasını gerektirmektedir. Büyük 

kazalara dair idari ceza uygulamalarından sorumlu kurumlar, ÇŞB, ÇSGB ve yerel yetkililer olacaktır. 

REC Türkiye, büyük kazaların önlenmesi ile ilgili rapor edilmiş herhangi bir vaka bulamadı. Mevcut 

idari ceza verileri, genel çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarının ihlaline dairdir. ÇŞB, 2012 yılının 

ilk yedi ayında 30 milyon TL’nin üzerinde para cezası verilmesine ve 120 firmanın kapatılmasına 

karar vermiştir. Benzer Şekilde, ÇSGB de 2011 yılında sağlık ve güvenlik yönetmeliklerinin ihlali 

nedeniyle yaklaşık 30 milyon TL para cezası vermiştir.(annex) 

Idari cezalar, hem idare hukuku hem ceza hukuku kapsamında olabilir. İdare hukukunun araçları, 

öncelikli olarak kanuna aykırı durumu sonlandırma ve (mümkün olduğunca) tersine çevirmeyi, diğer 

bir deyişle sorunun veya hasarın üstesinden gelmeyi ve gelecekte uygun hükümlerin uygulanmasını 

amaçlamaktadır. Ceza hukukunun araçları ise öncelikle failin cezalandırılması ve işletmecilerin elde 

ettikleri haksız (rekabetçi) avantajları ortadan kaldırmayı amaçlanmaktadır. 

2.2. Seveso II Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanmasının Faydaları 

Seveso II Direktifi’nin uygulanmasının, Türkiye’ye çoğu ölçülebilir olmayan ancak önemli faydaları 

olacaktır. Direktif’in uygulanması, özellikle büyük kazaların sayısında ve olası bir kazanın insan 

sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinde azalma anlamına gelecektir. 

Bölüm 5’te de açıklandığı gibi, çevre, insan sağlığı, istihdam üzerine etkiler gibi çevre ve sosyal 

etkiler açısından yapılan analiz ile farklı politika seçeneklerinin sosyal ve çevresel olumlu etkilerinin 

çok az farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. 

Genel olarak, Direktif’in uygulanması ile mevcut çevre ve insan sağlığı koruma düzeyi artacak ve 

istihdam olumlu etkilenecektir (bkz. Bölüm 5). 
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2.2.1.  Çevresel Etkiler 

Büyük kazalar, ekosistemler üzerinde ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli ve hatta kalıcı hasarlara yol 

açma potansiyeline sahip, yani toprak, su ve hava kirliliğine neden olan olaylardır (bkz. Resim 6). 

Buradan hareketle, Direktif’in uygulanmasının Çevresel Etkileri, çevre koruma olarak görülecektir. 

Bununla birlikte, pek çok konuda artan çevre korumanın getireceği yararların niceliğinin belirlenmesi 

mümkün olmamaktadır. 

Resim 6 - Buncefield
31

 Duman Bulutu 

 

Kaynak: Major Incident Investigation Board nihai raporu,Volume 2 

Direktif, büyük kazalar hakkında daha fazla farkındalık ve büyük kazaların çevre üzerindeki 

etkilerinin daha iyi anlaşılmasını gerektimektedir. Seveso II Direktifi’nin şartlarının uygulanması ile 

çevre korumada ulaşılan seviye, Seveso Kuruluşu olmayan kuruluşlarla karşılaştırıldığında, açıkça 

daha yüksektir. Direktif ayrıca Üye Devletlerin bir teftiş sistemi ile aşağıdakileri yerine getirmesini 

zorunlu kılar: 

 İşletmeci büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak için uygun araçlara (MAPP, SMS) 

sahiptir; 

 İşletmeci tarafından hazırlanmış Ek Güvenlik Belgeleri (DADP, güvenlik raporu vb.) doğru ve 

eksiksizdir. 

Ayrıca Yİ’ler Kuruluşların çevreye duyarlı bölgelerin yakınında olmasını yasaklayan Arazi Kullanım 

Planlaması ve çevre üzerindeki etkileri azaltan Acil Durum Planlarını faaliyete geçirecektir. 

Çevre açısından yukarıda sayılan yararlar niteldir. Gerek Türkiye’de gerekse AB’de, Seveso 

Direktifi’nin çevresel faydaları üzerine kapsamlı bir çalışma yoktur. Bununla birlikte, kaza maliyet 

tahminleri, Direktif’in yararlarını değerlendirmek için kullanılabilir. 
32

 

                                                   
31

 Ekosistemlere en büyük tehdit, Buncefield-İngiltere’de 2005 yılında meydana gelen kazada olduğu 

gibi, yangın söndürme çalışmalarından kaynaklanan ve doğru şekilde kontrol edilmediği takdirde 
yüzey ya da yeraltı sularını kirletebilen atıksudur. Buncefield kazasının çevresel maliyeti 2 milyon 

sterlin olmuştur. (Kaynak: Major Incident Investigation Board Nihai raporu,Volume 2) 
32 Ancak kazaların maliyet tahminleri genellikle çevresel maliyetleri içermemektedir. Dahası, maliyetlerin nitel 

karşılığı da doğru olmayabilir. Örneğin, Flixborough kazasının ilk maliyet tahmini gerçek maliyetin on kat 

altındaydı (Fewtrell ve diğerleri 1998). Bu ve benzeri örnekler, tesis içi personel ve sağlık maliyetleri gibi 
öngörülemeyen unsurlar nedeniyle kazaların ön maliyet tahmininin güvenilir olmayabileceğini 
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DEA raporu için gerçekleştirilen danışma sürecinin bir parçası olarak Türkiye’deki işletmecilerden 

Direktif’in yararlarını değerlendirmeleri istenmiştir. İşletmeciler, Direktif’in büyük kazaların çevre 

üzerindeki etkilerini önlemek ve azaltmak için bir dizi ek zorunluluk ve güvenlik prosedürü getirdiğini 

ifade etmiştir. 

 İşletmecilerin %65’i, Direktif’in uygulanmasının büyük kazaların sayısının ve insan ve çevre 

üzerindeki etkilerinin azaltılması açısından yararlı olacağını düşünmektedir. 

 İşletmecilerin %60’ı, Direktif’in uygulanması ile birlikte çevre ve kuruluşların yakınındaki 

yerleşim alanları için risklerin azaltılmasına yönelik ek güvenlik önlemleri alacaktır. 

REC Türkiye, hem çevresel maliyetleri hem de faydaları sayısallaştırmaya çalışmıştır ancak doğru 

verilere ulaşılması mümkün olmamıştır. Mevcut veri yalnızca endüstriyel kazalar sonrasında zarar 

gören ekosistemlerin temizliği veya yeniden canlandırılmasına dair maliyetler olup, bu rakam 

milyarlarca avroyu bulabilmektedir. Ayrıca, etkilenen çevrenin karmaşıklığı ve her kazanın kendine 

özgü özellikleri de yararların değerlendirilmesinin önündeki engeller arasındadır (bkz. Kutu 4). 

Kazayla ilişkili etkilerden bazılarının geri dönülmez oluşu nedeniyle, kazanın topluma gerçek maliyeti, 

doğrudan yaratacağı maliyetlerinden daha yüksektir. 

Kutu 4 - Kaza etkilerinin şiddet veya süresine dair değerlendirmeyi etkileyecek faktörler 

- etkilenen kaynağın doğası (farklı habitatların etkilenebilirlik seviyesi farklı olmaktadır) 

- kirlilik - bazı habitatların yeniden canlandırılması diğerlerine göre daha kolaydır 

- toplam etkilenen alan ve belli kaynakların alanı 

- kaynağın yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere farklı ölçeklerdeki önemi 

- kazadaki maddeler, toksisiteleri ve kalıcılık 

- kazanın tipi (yangın, patlama, sızıntı). 

2.2.2. Sosyal Etkiler 

Türkiye’de Direktif’in uygulanması ve yürütülmesinin birçok sosyal etkisi olacaktır. Dikkate alınması 

gereken iki önemli etki türü şunlardır: 

- Halk Sağlığı-Kamu Güvenliği Üzerindeki Etkileri  

- İş ve İstihdam Üzerindeki Etkileri 

Bu nedenle REC Türkiye Direktif’in uygulanmasının halk sağlığının korunma seviyesine ve istihdam 

üzerinde olumlu bir etkiye yol açıp açmayacağını değerlendirmiştir. 

Halk Sağlığı Üzerindeki Etkileri 

DEA, Direktif’in kamu sağlığına önemli sosyal kazanımlar getireceğini öngörmektedir. Bölüm 

2.2.1’de de bahsedildiği üzere, Direktif, büyük kazaların yönetimi için uygun araçlar ortaya koymakta 

ve büyük kazaların etkilerini önlemeye ve azaltmaya yönelik güvenlik prosedürlerinin uygulanmasını 

sağlamaktadır. Örneğin, Arazi Kullanım Planlaması ile Kuruluşların yerleşim alanlarının yakınında 

konumlandırılması yasaklanacaktır. Ayrıca, Seveso Kuruluşlarının yakınındaki yerleşim alanlarının 

gelişimini sınırlandırarak halkın büyük kazalara maruz kalma riskini azaltmaktadır. 

                                                                                                                                                               
göstermektedir. İşletmecilerin maliyet tahmin verilerini itibar kaybı kaygısı ile paylaşmak istememeleri de 
diğer bir engeldir. Buna ek olarak, rekabete dair endişeler de sıklıkla bir engel teşkil etmektedir. 
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Yüksek düzeyde koruma, işletmecilerin güvenli olmayan koşulları olumlu yönde değişmesine ve 

işyerlerinde sağlık ve güvenlik kültürüne katkıda bulunur. 

Direktif’in diğer bir önemli etkisi, halkın karar verme sürecine katılımı (yeni bir Kuruluşun yer 

seçimi) ve bilgiye erişim hakkıdır. Direktif ayrıca Kuruluşlarda kullanılan tehlikeli kimyasallar ile 

güvenlik ve tehlikelerin azaltılması için alınan önlemler hakkında halkın bilgi sahibi olması şartını 

koşar. Halkın acil durumlara daha hazırlıklı ve hazır olması sayesinde bir kaza durumunda tahliye 

prosedürleri daha başarılı olacaktır. 

Türkiye’de kazaların önlenmesinin halka ve çalışanlara sağlık ve güvenlik açısından yararları ile ilgili 

kapsamlı bir çalışma yoktur. REC Türkiye, çalışanlara sağlık ve güvenlik açısından faydaları 

değerlendirmek için İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi’nin DEA raporundaki hesaplamaları 

kullanmıştır (bkz. Kutu 5). Ancak büyük kazalar ve sonuçlarına dair veri eksikliği nedeniyle, 

Direktif’in Halk Sağlığı üzerindeki sosyal etkileri hesaplanamamıştır. 

Kutu 5 - Sağlık ve Güvenlik Açısından Faydalar 

96/82/EC sayılı Konsey Direktifi’ni değiştiren 2003/105/EC sayılı Direktif’in uygulanması için önerilen 

düzenlemelere yönelik Düzenleyici Etki Analizi, Sağlık ve Güvenlik Açısından Faydaları hesaplamak için A 
Review of UK and Overseas Major Industrial Accidents since Flixborough 197433 (Flixborough 1974’ten 

İtibaren İngiltere ve Yurt Dışında Meydana Gelen Büyük Endüstriyel Kazalara Dair İnceleme) adlı kaynaktan 

yararlanmıştır. 

Bu kaynakta, İngiltere’de meydana gelen en çok kayıp verilen yirmi kaza ele alınmıştır. Flixborough kazasını 

takip eden yirmi dört yıl içinde meydana gelen kazalarda, 30 kişi ölmüş ve 877 kişi yaralanmıştır. Bu verilerden 

hareketle, yıllık ortalama maliyet cari fiyat ile 7.200.000 sterlin olarak hesaplanmıştır. 

DEA, Büyük Kaza Tehlikelerinin Kontrolü’ne ilk kez dahil olan ya da daha yüksek bir sınıflandırmaya geçen 

tüm Kuruluşlar için Sağlık ve Güvenlik Açısından Faydaları hesaplar. Bu kapsamda, hesaplamalar  224 – 249 

arası Kuruluş için  yürütülmüştür.Bu rakam, mevcut Kuruluşların yaklaşık %19,3 ila %21,5’ini temsil 

etmektedir. Buradan hareketle, yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, yaralanmaların toplam maliyetinin bir 

kısmına denk gelmektedir. Bu rakam, yılda 1,5 ila 1,7 milyon sterlin olup değerlendirme dönemi boyunca net 
bugünkü değer ile 12,9 ila 14,4 milyon sterlin arasındadır. 

Risklerin azaltılmasına yönelik eylemlerin kamuya da yararı olacaktır. Çalışmada, küçük ölçekli kazaların 

risklerini tahmin etmek için kullanılacak, vatandaşların dahil olduğu kazalara dair yeterli ayrıntıda bilgi 

bulunmamaktadır. Raporda, kimyasal/petrokimya tesisi kazasında tesis dışında ölüm gerçekleşmediği 

belirtilmektedir. Halkı tehdit eden riskin azalmasının nicel yararı tahmin edilememekle birlikte önemli 

düzeylerdedir.  

 

İş ve İstihdam Üzerindeki Etkileri  

Direktif’in istihdam yaratma ve iş açısından olumlu etkileri olacaktır. İşletmecilerin, süreç güvenliği, 

risk değerlendirmesi, acil durum planlaması ve güvenlik yönetim sistemi alanlarında uzmanlara 

ihtiyacı olacaktır. Ayrıca Yİ’ler ve yerel yetkililerin de Kuruluşların güvenlik önlemlerini 

değerlendirmek ve teftiş etmek için ek uzman ve denetçilere ihtiyacı olacaktır. İşletmeciler ve Yİ’lerin 

her ne kadar çevre ve iş güvenliği uzmanları olsa da Direktif’in ortaya koyduğu ek güvenlik belgeleri, 

ek iş yükü gerektirmektedir. 

                                                   
33

 Fewtrell, P. ve Hirst, I. “A review of high-cost chemical/petrochemical accidents since Flixborough (1974)”, 

IChemE Loss Prevention Bulletin, 140, 1998. 
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İşletmeciler, yüksek maliyetli büyük kazaların önlenmesi sağlayan Direktif’in uygulanmasından fayda 

sağlayacaktır.
34

 Türkiye’de meydana gelen büyük kazaların maliyeti hakkında kapsamlı bir çalışma 

olmadığı için iş faydalarını hesaplamak mümkün olmamıştır.
35

 

2.3. Türkiye’de Seveso II Direktifi’nin Uygulanmasının Genel Zorunlu Maliyetleri 

Bu bölümde Direktif’in uygulanmasının hükümet, iş dünyası ve diğer paydaşlara maliyeti, -Direktif’in 

bu maliyetleri azaltabilecek esneklikleri dikkate alınmadan- incelenmiştir (kaçınılmaz maliyetler 

hakkında ayrıntılı bilgi için Ek - 1’e bakınız). 

Bu noktada bir dizi husus dikkate alınmalıdır. İlk olarak, bu etkiler 2012 yılında başlayan ve 2021 

yılında sona eren bir dönem için değerlendirilmiştir. İkincisi, Direktif’in uygulamada sağladığı 

esneklikler ve Türkiye’nin henüz AB üyesi olmaması etkilerin artan nitelikte olmasına neden olabilir. 

Üçüncüsü, Direktif’in uygulanmasının ekonomik etkileri çoğunlukla Seveso Kuruluşu sayısına 

bağlıdır. Genel olarak Direktif’in uygulanmasının üç tip maliyeti olacaktır: 

 İdari maliyetler, bildirimler, güvenlik belgeleri ve rapor hazırlama, denetim ve eğitimden 

kaynaklı maliyetlerdir. Bu maliyetler, operatörler, Yİ’ler ve belediyeler tarafından karşılanır. 

 Sabit maliyetler, doğrudan Seveso II Direktifi ile ilgili olmayan, tehlikeli süreçler ve ürünlerle 

çalışmanın ‘iş maliyeti’dir ve fiziksel uyum tedbirleri, güvenlik ekipmanları vb. ile ilgili 

işletim/bakım maliyetlerini içerir.  

 Arazi kullanım maliyetleri, arazi kullanıma getirilen kısıtlar, arazi satın alımı veya kuruluş 

ve/veya konutların yerinin değiştirilmesinden kaynaklanacak maliyetleridir. 

REC Türkiye, idari maliyetler için bir maliyet modeli geliştirmiştir,
36

 ancak bu maliyetlerden daha 

önemli olarak görülen diğer iki kategorideki maliyetlerin tahmin edilmesi mümkün olmamıştır. 

Uygulamanın toplam idari maliyetinin, 2012-2021 dönemindeki 10 yıl için 62 milyon avro (BD) 

olması bekleniyor. REC’in yaptığı çalışmaya göre bu maliyetin %63’ü İşletmeciler tarafından, %27’si 

ise Yİ’ler tarafından karşılanacağı varsayılmıştır. 

2.3.1. İşletmeciler ve kamu kurumları için İdari Maliyetler 

REC Türkiye tarafından geliştirilen model, 2012-2021 (BD) dönemindeki 10 yıl için toplam maliyetin 

62 milyon avro olacağını tahmin etmiştir (bkz.  Ek - 1). 

                                                   
34 A Review of UK and Overseas Major Industrial Accidents since Flixborough 1974 adlı çalışmaya göre, 

Flixborough’dan sonra meydana gelen 20 büyük kimyasal/petrokimya kazasının toplam maliyeti 1996 

fiyatları ile 300 ila 400 milyon sterlin arasındadır. Yeniden inşa ve üretim kaybı maliyetleri dahil edilmiştir ve 
bunlar dolaylı üretim maliyetleri (iş kaybı ya da zorunlu hammadde satışı gibi), tesis dışı hasar, yaralanmadan 

kaynaklı personel maliyetleri, sivil acil durum müdahalesi, hukuki masraflar ve halkla ilişkiler maliyetlerini 

içermektedir. 
35 Danışma sürecinde gerçekleştirilen anket çalışmasında bir katılımcı kazanın maliyetinin yaklaşık bir milyon 

dolar olduğunu belirtmiştir. 
36 DEA çalışmasında idari maliyetlerin belirlenmesi için aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır. Bu kaynaklar, 

Seveso II Direktifi’nin uygulanmasının maliyetlerine dair bilgi ve veriler içermektedir: 

 UK (2005) Regulatory Impact Assessment (final) of Seveso II, 

 Nutek (2006) Näringslivets administrativa kostnader på miljöområdet,  

 EU-VRI (2008) Study of the Effectiveness of the Seveso II Directive, August 2008, 

 EU Project on Baseline Measurement and Reduction of Administrative Costs (2009), (Administrative 
Burden study), Framework Contract no. ENTR/06/61, Report on the Environment Priority Area. 
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Tablo 5 - Toplam İdari Maliyetler (BD - avro) 

   

Bu maliyetler eşit ortak yüklenilmeyecektir. İşletmeciler %63’ünü üstlenirken kamu kurumları  

%27’sini karşılayacaktır. Direktif’in etkileri, Kuruluşların seviyelerinin getirdiği yükümlülüklere göre 
farklı olacaktır. 2012-2021 (BD) arasındaki 10 yıllık dönemde Üst Seviye kuruluşlar için, 47,2 milyon 

avro ve Alt seviye kuruluşlar için 14,8 milyon avro olacaktır. 

En çok etkilenen sektörler, petrokimya endüstrisi (%48) ve kimya endüstrisi (%21) olacaktır (bkz. 

Şekil 14). 

Şekil 14 – İdari Maliyetlerin Seveso Sektörlerine Dağılımı (avro) 

       

Kaynak: REC Türkiye, 2012 

Direktif’in ilk yıl sonunda oluşturacağı idari maliyet, değerlendirilen dönem için toplam maliyetin 

1/3’üne denk gelmektedir. Bu önemli maliyet, güvenlik belgelerinin ve raporlarının ilk yıl içinde 

hazırlanmasından kaynaklanmaktadır. İlk yıldan sonra, işletmecilerin bu belgeleri sadece 

güncelleştirmeleri ve kontrol etmeleri gerekecektir. 

Bunun yanı sıra, çalışmada kullanılan model, denetim ve değerlendirme maliyetlerinin toplam 

maliyetin 1/3’ünü ve hükümetin karşılayacağı maliyetin %70’ini oluşturacağını öngörmektedir. 
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2.3.2.  Sabit Uyum Maliyetleri 

İdari maliyetlere ek olarak, işlev, verimlilik ve konum açısından yapılacak değişikliklerin (kapsam 

değişikliği, tesislerin açılması/kapatılması, tehlikeli maddelerin miktarında değişim vb.) ve teknik 

önlemlerin getireceği uyum maliyetleri vardır. 

İdari masraflardan çok daha önemli olduğu kabul edilen bu maliyetler tahmin edilememiştir. Bununla 

birlikte, Kuruluşlardaki güvenlik standartlarını artıracak sabit maliyetler söz konusu olduğunda, 

bunların tehlikeli süreç ve ürünlerle çalışmanın tipik ‘işletme maliyeti’ olarak kabul edilmeli ve 

doğrudan Seveso II Direktifi ile ilgili olarak görülmemelidir. Örneğin, bir kuruluş Seveso II Kuruluşu 

olduğunda, üretim sürecinde ya da kimyasal maddelerin depolanmasında yapılacak değişikliklere 

yatırım yapması gerekebilir. 

İngiltere (2005) Seveso II Düzenleyici Etki Analizi (nihai), Üst Seviye Kuruluşlar için sabit uyum 

maliyetlerin idari  maliyetler kadar olduğunu göstermektedir. Alt Seviye Kuruluşlar için sabit uyum 

maliyetleri ise yapılan iki anketin sonuçlarında büyük ölçüde değişiklik göstermektedir ve idari 

maliyetlerle aynı olabileceği gibi idari maliyetlerin %5 aralığında değişebilir. 

Genel olarak, bu DEA çalışmasında, sabit maliyetin toplam maliyet hesaplamaları için önemli olduğu 

kabul edilmiştir. 

2.3.3. Arazi kullanım maliyetleri 

Arazi kullanım maliyetleri, Direktifin zorunlu tuttuğu arazi kullanım planları ve oluşacak olan 

güvenlik alanlarıı/mesafeleri ile ilgili bilgilerin eksik olması nedeniyle tahmin edilememiştir. Ancak, 

bu DEA çalışmasında, AB’den çeşitli maliyet örnekleri ele alınmıştır. Örneğin, Fransa’da teknolojik 

risk önleme planlarının
37

 (binlerce kamulaştırma içeren arazi kullanım kararları) tahmin edilen  toplam 

maliyeti 2.3 milyar avro civarında olup 420 Kuruluşu kapsamaktadır. Bu verilerden hareketle, AB 

27’deki tüm Üst Seviye Kuruluşlar için toplam maliyet 25 milyar avro olarak tahmin edilmiştir. 

Avusturya’da, 300 metrelik güvenlik/koruma bandı uygulandığında toplamda yaklaşık 250.000 m
2
’lik 

yasak bölge ortaya çıkmaktadır. Avusturya’daki 145 Seveso Kuruluşu için, 95 EUR/m
2
 arazi değeri 

üzerinden hesaplandığında toplam maliyet 3,4 milyar avrodur (ayrıntılar için bkz. 0 ve Ek - 3). 

Kamu yetkilikerinin ilk olarak her kuruluş için Seveso ile uyumlu arazi planları geliştirmesi ve bunun 

ardından ve bu planlarla örtüşen arsa ve konut alanları için değer tahmini yapması gereklidir. Ancak, 

2010 tarihli yönetmelik arazi kullanım planları ile ilgili yükümlülükleri içermemektedir. 

Genel olarak, özellikle Direktif’in uygulama etkileri açısından birçok belirsizlik vardır. 

2.3.4. Tahminlerindeki belirsizlikler 

Tahminlerdeki temel belirsizlikler aşağıdakilerdir: 

 Kuruluşların nihai sayısı, kayıt ve madde bildirimi yükümlülüklerine uyulmadığı için gerçek 

rakamları yansıtmamaktadır. 

 İşletmecilerin uyum maliyetleri önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Örneğin, bazı 

çokuluslu şirketlerin AB’deki çalışmalarına özel geliştirdikleri sistemler, Türkiye’deki küçük 

                                                   
37 Teknolojik risk önleme planı, endüstriyel kuruluşların yakınındaki arazi kullanım planlamasının yönetilmesi 

için yeni bir araçtır. Fransa’da 2003 yılında ‘risk kanunu’ ile yürürlüğe giren plan, Üst Seviye Seveso 
Kuruluşu olarak sınıflandırılan tüm kuruluşlar için geçerlidir. 
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ölçekli işletmecilerin sıfırdan geliştirmesi gereken sistemlere göre daha ucuz ve daha 

verimlidir. 

 Güvenlik/Koruma seviyesindeki değişikliklerin tahmin edilmesi oldukça zordur. 

 Tüm ülkelerde, sağlık ve güvenlik mevzuatlarının şartları çakışmaktadır. Yani, Seveso II’ye 

uyum için gereken faaliyetlerden bazıları başka bir mevzuat ya da iş yönetimi kültürü ve 

tutumu neticesinde gerçekleştirilmiş olabilir. 

 Uyum maliyetleri, özellikle arazi kullanımının mevcut durumu nedeniyle kuruluşlar arasında 

oldukça farklı seviyelerdedir. 

 İşletmeciler Direktif’in kapsamına girmekten kaçınmak için Seveso kimyasalları stoklarını 

ayarlayabilir. Mevcut uyum stratejilerinden birisi, Seveso kimyasal depolarının, üretim tesisi 

dışında bir tesiste kurulmasıdır. Bu sayede üretim kapsamdan çıkar ancak söz konusu risk, 

nakliye aşamasına kaydırılmış olur. 

Özetle, bu raporda sunulan rakamlar, bu önemli belirsizlikler göz önüne alınarak nihai olarak değil yol 

gösterici olarak dikkate alınmalıdır. Bu nedenle bazı etki değerlendirmeleri nicelden ziyade nitel 

olacaktır. 

Bu yapısal belirsizlikler, Üye Devletler ve sektörler arasındaki karşılaştırmanın da kısıtlı olacağı 

anlamına gelmektedir. Bu kısıt, örneğin Kuruluşların güvenlik raporlarının hazırlanması için gerekli 

olan analizler ile ilgili uyum maliyetleri arasındaki farklar da gözle görülür seviyelerde olacaktır. 
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3. DEA’nın Amaçları 

DEA’nın genel politika hedefi, Seveso II Direktifi’nin Türkiye’de ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan 

en uygun şekilde uygulanmasını sağlamaktır. 

RIA’nın üç alt hedefi amacı şunlardır: 

- Büyük kazaların azaltılmasına, halk sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin önlenmesi ve 

azaltılmasına yardımcı olmak, 

- Direktif’in, ekonomik, çevresel ve sosyal maliyetleri tüm paydaşlar için (devlet kurumları, 

belediyeler, işletmeciler ve halk) azaltan özel politikalar ile uygulanmasını sağlamak, 

- İdari yapı, risk değerlendirmesi çerçevesi, arazi kullanımı yaklaşımı ve idari ceza politikası 

açısından Direktif’e tam uyum sağlamak. 

Bu hedeflerden hareketle, çalışmanın yedi operasyonel hedefi şunlardır: 

- Direktif’in Türkiye’de uygulanmasının beklenen maliyetini hesaplamak, 

- Türkiye için en uygun düzenleyici çerçeveyi belirlemek, 

- Tam uyumu sağlamak için en etkili yöntemleri belirlemek, 

- Multidisipliner sorunların koordinasyonu için uygun bir idari yapı kurmak, 

- Uygun bir risk değerlendirme çerçevesi geliştirmek, 

- En uygun arazi kullanım planlaması yaklaşımını geliştirmek, 

- Uyum seviyesini artırmak için uygulama ve idari ceza araçlarını tespit etmek. 
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4. Politika Alanları, Seçenekler ve Senaryolar 

4.1. Politika Alanları 

Türkiye’deki yetkililerin, Seveso II Direktifi’nin ana hükümlerinin uygulanması için bir dizi karar 

almaları gerekmektedir. REC Türkiye, Direktif’in uygulanması için dört politika alanı etrafında 

Şekillenen konuları ele almak için on politika seçeneği (‘düzenleme yapmama’ da dahil olmak üzere) 

tanımlamıştır: 

0. Düzenleme Yapmama 

1. İdari Yapı 

2. Risk Değerlendirme Çerçevesi 

3. Arazi kullanım planlaması yaklaşımları 

4. Idari Ceza Stratejileri 

4.2. Seçenekler 

REC Türkiye, her politika alanı için alternatif seçenekler tespit ve analiz etmiştir. Politika alanları 

altındaki seçenekler birbiriyle bağdaşmamaktadır. Ancak farklı Politika Alanları kapsamında 

belirlenen seçenekler birbiriyle tamamen çelişir nitelikte değildir. Bu analizde belirlenen Politika 

Alanları birbiri ile ilintilidir. 

Politika Alanı  0: Düzenleme Yapmama 

Seçenek 0.1 Düzenleme Yapma 

Politika Alanı 1: İdari Yapı 

Seçenek 1.1. İki Yetkili İdare 

Seçenek 1.2. Tek Yetkili İdare 

Seçenek 1.3. Üç Yetkili İdare ve Koordinasyon Merkezi 

Politika Alanı 2: Risk Değerlendirme Çerçevesi 

Seçenek 2.1. Yetkili İdare Tarafından Belirlenen Çerçeve 

Seçenek 2.2. İşletmeciler Tarafından Belirlenen Çerçeve 

Politika Alanı 3: Arazi Kullanım Planlaması Yaklaşımları 

Seçenek 3.1. Etki Temelli Yaklaşım 

Seçenek 3.2. Risk Temelli Yaklaşım 

Politika Alanı 4: Idari Ceza Stratejileri 

Seçenek 4.1. Katı Idari Ceza Stratejisi 

Seçenek 4.2. Orantılı/Kademeli Idari Ceza Stratejisi 
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5. Etki Değerlendirmesi 

5.0. Politika Alanı 0: Düzenleme Yapmama 

5.0.0. Politika Alanının Açıklaması 

DEA’nın mevcut durumu olarak ele alınan bu seçenek, mevcut kanunlar ve yasal normlarda 

halihazırda var olan bütün hükümlerin korunacağı ancak herhangi bir eylem gerçekleştirilmeyecek ve 

yeni bir mevzuatın yapılmayacağı seçenektir. 

İşletmecilere Etkileri: 

Bölüm 2.3’te görüldüğü üzere, Seveso Direktifi’nin uygulanmasının işletmeciler için olumsuz 

ekonomik etkileri olacaktır. 

Direktif, İşletmecilerin ek maliyeti olan ek güvenlik önlemleri almasını zorunlu kılmaktadır. Sorunun 

diğer bir bileşeni, Türkiye’deki potansiyel Seveso Kuruluşlarının sayısının yüksek olması nedeniyle 

ulusal ekonomi için daha da yüksek maliyetlere neden olmasıdır. Bu nedenle, Direktif’in 

uygulanmaması, sanayi sektörü için maliyet tasarrufu ile birlikte milyarlarca liralık maliyeti olan 

büyük kazaların riskinin yüksek düzeyde olması anlamına gelmektedir. 

Kamu Sektörüne Etkileri: 

Seveso II Direktifi, kamu kurumlarına getirdiği birçok yükümlülük ile (bkz. Ek - 5) ek harcamalara 

neden olmaktadır. İlk olarak, Yİ’lerin, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, denetimler için bütçe ayırması gerekecektir. Bu denetimler, nitelikli denetçilerin 

başlangıçta ve sürekli olarak alanda çalışmasını gerektirir ve bu da Yİ’ler için maliyetlerin artması 

anlamına gelir. İkincisi, yerel yönetimlerin uygun Tesis Dışı Acil Durum Planları ve Arazi Kullanım 

Planları hazırlayabilmesi için kapasite artırması gerekmektedir. Mevcut durum senaryosunda 

Direktif’in uyumlaştırılması gerçekleşmeyeceğinden Direktif’in uygulanmasından doğan bir maliyet 

olmayacaktır. 

Ancak, Düzenleme Yapmama seçeneği, Türkiye’nin Seveso II Direktifi’ni iç hukuka aktarmaması ve 

uygulamaması anlamına geleceğinden Türkiye ile AT arasındaki üyelik müzakerelerinin tehlikeye 

atabilir ve Türkiye’nin AB üyeliğinin reddine neden olabilir. Ayrıca, Direktif’in iç hukuka aktarılıp 

uygulanmaması, Türkiye’nin ihlal cezası almasına ve itibarının zedelenmesine neden olabilir. 

Çevresel etkiler: 

Mevcut durum senaryosu, büyük kazaların neden olabileceği tehlikeleri azaltmamaktadır. Bu nedenle, 

hava, su kaynakları ve toprak gibi çevresel varlıkları risk altında bırakır. Bu varlıkların doğrudan 

parasal olarak ifade edilecek bir değerinin olmaması, Direktif’in uygulanmasının maliyetleri ile 

faydalarını karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır. Ancak, Direktif’in uygulanmaması açıkça çevresel 

kaygıların göz ardı edilmesi anlamına gelecektir. 

Sosyal etkiler: 

Mevcut durum senaryosu, olumlu bir sosyal etki yaratmayacaktır. Sosyal etkiler, sağlık, güvenlik, işçi 

ve kamu güvenliği, istihdam düzeyleri ve vatandaşların haklarına dairdir. Düzenleme Yapmama, 

işçilerin ve halkın sağlık risklerini azaltmaz. Mevcut koruma seviyesi ile halk sağlığında olumlu bir 

değişim gerçekleşmeyecektir ve halkın bilgiye erişimi sınırlı olmaya devam edecektir. 
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Düzenleme Yapmama seçeneği hakkında sonuç: 

Direktif’in uyguladığı mevcut durum senaryosunda, işletim ve yatırım maliyetleri hem işletmeciler 

hem de Yİ’ler için genel olarak daha düşük olabilir. Ancak çevresel ve sosyal etkiler açısından, 

düzenleme yapmama ile çevre koruma ve halk sağlığı ile güvenliği konularında bir iyileşme olmadığı 

gibi istihdam düzeyleri ve vatandaşların haklarına da olumlu etkileri olmayacaktır. 

 

5.1. Politika Alanı 1: İdari Yapı 

5.1.0 Politika Alanının Açıklaması  

İlk politika alanı, Direktif’in uygulanmasından sorumlu kamu yetkilileri arasındaki işbirliği ve idari 

yapıyla ilgilidir. 

Direktif, kamu yetkililerini çeşitli yükümlülüklerle görevlendirmektedir (bkz. Ek - 5). Üye devletler 

(ÜD) bu yükümlülükleri, Yetkili İdareler (Yİ) aracılığı ile yerine getirmektedir. Yetkili İdare,  bir 

işlevin gerçekleştirilmesi için yasal olarak yetkilendirilmiş kuruluştur. Bir makam belirli bir eylemi 

gerçekleştirmekle görevlendirildiğinde söz konusu eylem üzerinde yalnızca bu makamın yetkisi vardır. 

Hükümet, yeni bir makam kurabilir ya da Direktif’in yükümlülüklerini  yerine getirmesi için mevcut 

yetkilileri Yİ olarak atayabilir. Yİ tüm sorumlulukları bir makama verebilir ya da birkaç makama 

dağıtabilir. İkinci durumda, Direktif’in başarılı bir Şekilde uygulanmasından kısmen sorumlu birden 

fazla yetkili idare olacaktır. 

Direktif’in uygulanmasının denetimi, Yİ’ler tarafından gerçekleştirilecektir. Yİ’ler tarafından yerine 

getirilen görevler arasında tesis dışı acil durum planlarının hazırlanması, İşletmelerin denetlenmesi, 

izinlerin verilmesi ve Güvenlik Raporlarının değerlendirilmesi ve onaylanması gibi çeşitli faaliyetler 

bulunmaktadır. Ayrıca Yİ’lerin, İşletmeleri ve diğer paydaşları (STK’lar, araştırma/akademik 

kurumlar) sorumlulukları hakkında bilgilendirmeleri beklenmektedir. 

Seveso II Direktifi, multi-disipliner bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir mevzuattır. Direktif’in 

üstesinden gelmeye çalıştığı sorunlar ve önerdiği çözümler, farklı kamu yetkililerinin sorumluluğu 

altındadır. Örneğin, iş kazalarının tesis içi etkilerinden genellikle Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğu 

altında iken büyük kazaların tesis dışı çevresel etkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı 

ilgilendirmektedir. 

Üye devletler, Direktif’in uygulanması için farklı idari çerçeveler kullanmıştır. İdari çerçevenin temel 

sorunu, Yİ’lerin yapısıdır. Genel olarak, Üye Devletlerin seçimi, konuya ilgili mevcut mevzuat ile 

hem ulusal hem de yerel düzeydeki kamu kurumları arasındaki sorumlulukların süregelen dağılımına 

bağlıdır.
38

Ek - 11 Seveso II Direktifi kapsamında Üye Devletlerdeki kamu kurumlarının 

sorumlulukları hakkında bilgi vermektedir. 

REC Türkiye, idari yapı için her biri bu DEA’da değerlendirilen üç ana model tanımlamıştır: 

 Seçenek 1.1. İki Yetkili İdare 

 Seçenek 1.2. Tek Yetkili İdare 

 Seçenek 1.3. Üç Yetkili İdare ve Koordinasyon Merkezi 

                                                   
38 Seveso Inspection Series, c. 3 s. 25 
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5.1.1 Seçenek 1.1. İki Yetkili İdare (Düzenleme Yapmama) 

Seçeneğin açıklaması: 

Bu seçenekte, hükümet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı, 

Direktif’in başarıyla uygulanmasından kısmen sorumlu Yetkili İdareler olarak belirler. Her iki 

bakanlık da tanımlanan görevlerden sorumlu olacak ve kurumlar arasında sınırlı bir işbirliği olacaktır. 

Ayrıca, Hükümet, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yerel yönetimlere de görevler 

verecektir. Bu seçenekteki kamu yetkilileri arasındaki yükümlülük dağılımı Ek - 1’de görülebilir. 

Bazı Üye Devletler, bu seçenekte açıklanan modeli kullanmıştır. Örneğin, İsveç’te Direktif’te tanımlı 

farklı görevlerden sorumlu üç farklı yetkili idare vardır.
 39

 

İşletmecilere Etkileri: 

Her iki Yİ’nin de kendi denetimlerini gerçekleştireceği düşünülürse, bu seçeneğin idari maliyetler 

nedeniyle işletmeciler için maliyetli olması muhtemeldir. AB deneyiminden çıkarılan sonuç, 

denetimdeki kişi/gün oranının ve denetimlerin sayısının yüksek olduğu Üye Devletlerde işletmecilerin 

uyum maliyetlerinin, denetimlerin daha az sıklıkta gerçekleştiği Üye Devletlere göre daha yüksek 

olduğudur. 

Bu nedenle, yetkili idarelerin birbirinden bağımsız olarak denetimler gerçekleştirmesi ve İşletmelerden 

denetimlere daha fazla zaman ayırmalarını istemesi, yetkili idarelerin müfettiş ve uzmanlarına yardım 

için zaman ayıracak olan İşletmeler ve uzmanlar için zaman kaybı anlamına gelecektir. 

Kamu Sektörüne Etkileri: 

Kamu kurumları tarafından karşılanacak (başlangıç ve devam eden) maliyetler, Yİ’nin yapısı, ilgili 

kurumlar, personelin niteliği, denetimlerin kalitesi ve güvenlik belgesi değerlendirmesine bağlıdır. 

Değerlendirmelerde ve ayrı denetimlerde koordinasyon eksikliği olduğunda, denetim ve tetkik 

sonuçlarına dair farklı görüşler (ör: büyük kazalarla ilgili bir konu hakkında bir CA’nın kararının diğer 

CA tarafından kabul edilmemesi), yetkili idareler arasında fikir ayrılığına neden olabilir. Ayrıca, 

performans kalitesini düşürebilir ve bölgeden bölgeye farklılık gösteren sonuçlar ortaya çıkabilir. Bilgi 

paylaşımı ve Direktif’in temel şartlarına (risk değerlendirmesi, arazi kullanım planlaması, tesis dışı 

acil durum planları vb.) dair alınan ortak kararlar olmadan, yetkililer, denetçiler ve diğer memurlar 

görevlerini yerine getirirken zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu da çabaların boşa çıkmasına neden 

olacaktır. 

Çevresel etkileri: 

                                                   
39 İsveç’te YM olarak belirlenen kamu kurumları şunlardır: Sivil Acil Durum Ajansı (MSB). MSB, Seveso II 

Direktifi’nin çevre ve kamu üzerindeki etkileri açısından ulusal düzeyde gözetiminden sorumludur. 21 bölge 

yönetimi, bölgesel ölçekteki denetim ve uygulamaları gerçekleştirir. Çalışma Ortamı Kurumu (SWEA), 

Seveso II Direktifi’nin iç gözetiminden ulusal düzeyde sorumlu kurumdur. SWEA’nın ülke çapındaki on 

denetim ofisi bölgesel ölçekte denetim ve uygulama yapmaktadır. SWEA’nın denetim sorumluluğu yalnızca 

SEveso II Direktifi ile sınırlı olmayıp tüm çalışma ortamı denetimlerini (ör. çalışma saatleri) kapsar. İsveç 

Çevre Koruma Ajansı (SEPA), çevre ve sağlık koruma konusunda en yetkili makamdır. Üst seviye 

kuruluşların izinlerinin verilmesi, Çevre Kanunu (1998:808)’na göre yapılır ve izinlerden büyük ölçüde 
SEPA sorumludur. 



  DRAFT 

REC Türkiye – 2012                                                        Page: 32  

  

 

 

Yİ’ler arasındaki anlaşmazlık ve zayıf iletişim, değerlendirme ve denetimlerin etkinliğini azaltır. Bu 

durum, büyük kaza (ör. acil durumlar) riskini artırır ve İşletmelerin yakınındaki çevre varlıkları 

üzerinde daha çok olumsuz etkiye neden olur. 

Sosyal etkileri: 

Yetkili makamlar arasında olası bir koordinasyon eksikliği nedeniyle değerlendirme ve denetimlerin 

etkinliği azalabilir. Bu durum, büyük kaza riskini artırabilir ve dolayısıyla kamu sağlığı ve taşınmazlar 

üzerinde çok daha fazla olumsuz etkiye neden olur. 

5.1.2 Seçenek 1.2 Tek Yetkili Makam 

Seçeneğin açıklaması: 

Bu seçenekte, Direktif’in uygulanmasından sorumlu yeni bir kamu kurumu (mevcut Yİ’ler altında 

veya tamamen yeni bir yetkili kurum) oluşturulur. Bu makam, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı uzmanlarından yararlanıp 

yararlanmamayı seçebilir. 

Bazı AB Üye Devletlerinde bu seçenek uygulanmıştır. Finlandiya’da benzer bir yaklaşım 

benimsenmiştir.
40

 Denetimler ve güvenlik raporları, ülke çapında Ulusal Yetkili olan Tukes 

(Finlandiya Güvenlik ve Kimyasallar Kurumu)’in görevidir. Yüksek teknik yeterliliğe sahip tek kurum 

olan Tukes, Yİ gibi davranarak ulusal mevzuatı uygular ve denetimleri yürütür. Tukes, güvenlik 

raporlarını ele alırken diğer yetkililere (bölgesel çevre ve iş güvenliği yetkilileri, kurtarma hizmetleri) 

danışır ve onlardan denetimlere katılmalarını talep eder. Tukes, Ekonomi ve İstihdam Bakanlığı’na 

bağlı olarak çalışır. İrlanda’da, Direktif’in uygulanmasından sorumlu tek Merkezi Yetkili İdare olan 

Sağlık ve Güvenlik Kurumu (HSA), yerel yönetimlere arazi kullanımı planlaması ile ilgili teknik 

danışmanlık verir. 

‘Tek Yetkili Makam’ seçeneğinde kamu kurumlarının yükümlülükleri için Ek - 1’e bakınız. 

İşletmecilere Etkileri: 

Tek Yİ, değerlendirme ve denetimleri daha verimli bir Şekilde organize edecektir ve bu da İşletmeciler 

açısından daha az idari maliyet anlamına gelecektir. 

Kamu Sektörüne Etkileri: 

Bu seçenek, hükümetin karşıladığı maliyetleri azaltabilir ve verimlilikte artışa neden olabilir. Örneğin, 

yetkililerin koordinasyon için harcamaları gereken zaman daha az olacaktır. Tek bir merkez, süreç ve 

prosedürlerinin basitleştirilmesi ile işleri daha kolay yürütebilir ve raporların değerlendirilmesindeki 

ve denetimlerdeki farklılıkları ortadan kaldırabilir (uyumlu çalışma ortamı). 

Öte yandan, yeni bir kurum, bu kuruma aktarılması gereken insan kaynakları ve diğer kaynaklardan 

dolayı geçiş maliyetlerine (kamu görevlileri için motivasyon maliyetleri dahil olmak üzere) neden 

olacak ve daha uzun bir geçiş dönemi gerektirecektir. 

                                                   
40 Yetkili kurumlar, Güvenlik Teknoloji Kurumu (Tukes) ve bölgesel kurtarma birimleridir. Tukes, insanların, 

taşınmazların ve çevrenin korunması için teknik güvenlik ve güvenilirliği teşvik eder. Tukes’in 

sorumlulukları arasında lisanslar, periyodik denetimler, güvenlik raporlarının ele alınması, işletmelerin 

güvenlik raporlarını değerlendirme ve iç güvenlik planları vardır. Bölgesel kurtarma birimleri, iç acil durum 

planlarını bildirme, her üç yılda bir işletmeci ile birlikte acil durum sondajını düzenleme ve tesis dışı 
güvenlik planlarını toplamadan sorumludur. 
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Farklı paydaşların danışma sürecinde belirttikleri görüşlerine göre, bu seçenek, denetimler tek bir 

yetkili makam tarafından gerçekleştirildiğinde personel sıkıntısı ve mevzuat çatışması nedeniyle 

denetimlerin kapsamında küçülme riski oluşturur. Çok sayıda gereksiz düzenleme olması başka bir 

sorundur. Son olarak, yetki çatışması gibi bürokratik sorunlar doğabilir ve bu sorunlar da genel 

yönetim sorunlarına, yavaş ve verimsiz denetim ve değerlendirmelere neden olur. 

Çevresel etkileri: 

Hiçbir önemli çevresel etkisi yoktur. 

Sosyal etkileri: 

Hiçbir önemli sosyal etkisi yoktur. 

5.1.3 Seçenek 1.3. Üç Yetkili İdare ve Koordinasyon Merkezi  

Seçeneğin açıklaması: 

Bu seçenekte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı, yetkili makam olarak tayin edilecektir. Ayrıca, bu makamlar arasındaki 

işbirliğini artırmak için bir Koordinasyon Merkezi kurulacaktır (bkz. Şekil 15). Örneğin, bu üç yetkili 

makam, sorumlulukları altındaki konularda Kuruluşların denetimden sorumlu olacaktır. Ek - 1’de bu 

seçeneğe göre yetkili idarelerin ve koordinasyon kurulunun diğer sorumlulukları sıralanmıştır. 

Koordinasyon Merkezi aşağıdakilerden sorumlu olacaktır: 

 Direktif ile ilgili eğitim ve araştırma faaliyetleri ile yetkili denetçiler ve uzmanlara yönelik 

eğitim, 

 Seveso Kuruluşlarının etkin bir denetim ve inceleme sisteminin kurulması, 

 Yetkili makamlar tarafından hazırlanan raporları almak, nihai denetim raporu hazırlamak ve 

Seveso Kuruluşlarını bu denetim raporları hakkında bilgilendirmek. 

 Büyük kaza konuları hakkında halka bilgi vermek, 

 Büyük kaza raporlama sistemi oluşturmak, 

 İtfaiye yönetimi, sivil savunma, polis ve acil durum yönetiminin uygulanması ile ilgili gruplar 

gibi yerel yetkililer ile işbirliği yapmak. 

Koordinasyon Merkezi, aktörler ve politikalar arasında ilişki kurar. Bazı Üye Devletlerdeki 

deneyimler, farklı merkezi ve yerel kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarını dahil eden bir büyük 

kaza yönetimi koordinasyon mekanizmasının yararlarını göstermektedir. Bu mekanizma, Yİ’ler ve 

diğer kamu kurumları (arazi kullanım planlaması uygulamalarından sorumlu yerel yönetimler) 

arasındaki iletişimi geliştirir. 

Koordinasyon Merkezi, çeşitli ulusal birimlerden temsilcilerin en iyi uygulamalara dair 

tavsiyelerininin geliştirilebileceği yararlı bir forum oluşturabilir. Koordinasyon Merkezi, arazi 

planlaması, risk ve tehlike haritalaması, çevre koruma ve acil durum hazırlık ve müdahaleden sorumlu 

birimleri kapsayan bir ağ oluşturabilir. Koordinasyon Merkezi ayrıca, yetkili idareleri ve diğer 

paydaşları bilgilendirecek, denetim tarihlerini ve denetçileri koordine edecek ve eğitim ve araştırma 

faaliyetlerini gerçekleştirecektir.  
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Şekil 15 - Üç Yetkili İdare ve Koordinasyon Merkezi 

 

Danışma sürecinde paydaşlar, koordinasyon kurulu olarak bir dizi kuruluş önermiştir. Bunlar arasında, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma 

Merkezi (ÇASGEM) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) vardır. 

Konsey çatısı altında kazalar ile ilgili özel bir birim kurulması da öneriler arasındadır. Paydaşlar 

KOBİ’lere destek sağlayacak bir kurum veya bir dizi kurumun yetkilendirilmesini de önermiştir. 

Bazı AB Üye Devletleri bu seçeneği uygulamıştır. Hollanda’da Seveso II Direktifi üç kurum 

tarafından uygulanır: ‘Çevre Yönetimi ile Yetkili Kurum’ (Bevoegd Gezag Wet milieubeheer), 'İş 

Teftiş' ('Arbeidsinspectie') ve 'İtfaiye' ('Brandweer').
41

 Yani Hollanda’da Seveso II’yi uygulayan 

kurumlar, ‘çevre’, ‘iş sağlığı ve güvenliği’ ve ‘acil durum planlaması’ politika alanlarını temsil 

etmektedir. Hollanda, ayrıca Seveso Direktifi’nin etkin uygulanabilmesi için LAT Bureau adlı bir 

koordinasyon ofisi kurmuştur. 

Benzer Şekilde, İngiltere’de büyük kaza tehlikelerinin kontrolü ile Yetkili İdare, üç farklı devlet 

kurumunu bir araya getirmektedir: İngiltere ve Galler Sağlık ve Güvenlik Yönetimi (HSE) ve Çevre 

Ajansı (EA) ile İskoçya Çevre Koruma Ajansı. Tüm işlevlerin gerçekleştirilmesini ve tüm açıların ele 

alınmasını sağlayan çalışmaya dair düzenlemeleri tanımlayan ‘Ayrı Mutabakat Muhtıraları’ vardır. 

Ayrıca, düzenlemelere uyulup uyulmadığını kontrol eden bir ‘Yürütme Komitesi’ vardır. ‘Tek 

Uygulama Projesi’ ile denetim, değerlendirme ve domino etkisi gibi 16 alanda çalışma düzenlemeleri 

ortaya kondu. 

Özetlemek gerekirse, merkezi ve yerel politikalar, önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme 

aşamalarından oluşan kaza yönetim döngüsünü destekleyecek bir Şekilde ele alınabilir. Ancak bu, 

büyük kaza önleme üzerinde önemli etkileri olabilecek tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında 

etkin olan aktörler arasında ilişki kurulmasını gerektirecektir. 

İşletmecilere Etkileri: 

Bu seçenek, İki Yetkili İdare seçeneği ile karşılaştırıldığında İşletmecilere nispeten daha az maliyet 

getirmektedir. Yetkili makamlar, ortak denetimlerin etkin ve verimli olmasını sağlayan bir 

                                                   
41

 Hollanda’da üç yetkili makam vardır: Altyapı ve Çevre Bakanlığı, İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığı ve 
Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı. 
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koordinasyon kurulu ile ortak denetimler ve diğer değerlendirmeleri gerçekleştirecektir. Böylece, 

İşletmeciler bu denetimlere ve belgelerin değerlendirilmesine daha az zaman harcayacak ve zaman ve 

paradan tasarruf edecektir: bu seçenek diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında, İşletmecilere yıllık 

yaklaşık 7000 gün ve 500.000 avro daha az idari yük getirecektir. Ayrıca, aynı kuralların uygulandığı 

ortak denetimler adil ticaret koşullarını sağlayacaktır. 

Kamu Sektörüne Etkileri: 

Bu seçenek, yetkili idareler arasında etkili bir koordinasyon sağlar. Koordinasyon Merkezi denetim ve 

inceleme faaliyetlerini düzenler, bu faaliyetlere destek olur, denetim etkinliğini artırır ve tutarlı bir 

yaklaşım sağlar. Bu sayede faaliyetler daha etkili ve iyi planlanmış olacak, zaman ve çaba açısından 

daha az kayıp meydana gelecektir. Buna ek olarak, bu seçenek daha bütünleşik bir hizmet sağlar ve 

Koordinasyon Merkezi aracılığıyla bilgiye erişim daha hızlı ve verimlidir. 

Ayrıca, Koordinasyon Merkezi idari işyükünü üstlenerek denetçilerin denetim ve uygulamalara 

odaklanmasına yardımcı olur. 

Koordinasyon Merkezi aracılığı ile bir arada çalışmanın bir sonucu olarak, yetkili idareler arasında 

daha az fikir ayrılığı olacaktır. Uyumlaştırılmış standartlar belirlemek Yİ’ler için kolay olacaktır. 

Diğer taraftan, Koordinasyon Merkezinin kurulma süreci, diğer idari işleri önleyecek ve makamlar 

arasında yetki çatışmalarına yol açabilecek kadar uzun ve maliyetli olabilir (bürokratik yük). Ayrıca, 

bu seçenek personelin iş yükünü artırır ve yeni personel istihdamına yol açarak hükümete ek mali yük 

getirir (bkz. Ek - 16). 

Çevresel etkiler: 

Yeterli koordinasyon ve yetkili idarelerde bilgi artışı ile değerlendirmeler daha etkin ve denetimler 

daha iyi olacaktır. Bu da büyük kaza olasılığını ve dolayısıyla çevreye tehlikeleri azaltır. 

Sosyal etkiler: 

Direktif hükümlerinin daha tutarlı ve düzenli bir Şekilde uygulanması, büyük kaza olasılığını 

azaltacak ve bu sayede halk sağlığına etkileri azaltacaktır. Ayrıca, koordinasyon kuruluna ek personel 

alımı istihdamı artırabilir. 

 

5.1.4 Politika Alanının Etkilerinin Özeti 

Özetle, Politika Seçeneği 1.3’ün etkileri, Türkiye için diğer seçeneklere göre daha olumlu olacaktır. 

Büyük kazaları düzenleyen eski mevzuat tekil tesislere, denetimler bireysel savunmalara odaklanırken 

Direktif, İşletmenin genel güvenlik yönetim politikasına odaklanmaktadır. Bu nedenle Direktif 

hükümlerinin tutarlı ve düzenli bir Şekilde uygulanması için Yİ’ler arasında ülke çapında yakın 

işbirliği gereklidir. 

Seçenek 1.1’in etkilerinin daha olumsuz olduğu görünüyor. Bu seçenek, İşletmecilere daha yüksek 

idari maliyetler getirmektedir. Tek Yetkili İdare (Seçenek 1.2) ile bu maliyetler daha düşük olmakla 

birlikte bu seçeneğin iki temel dezavantajı vardır. Birincisi, mevcut bakanlıklar birleşme seçeneğine 

muhtemelen karşı çıkacaktır ve bu da seçeneğin uygulanmasının siyasi maliyetini yükseltecektir. 

İkincisi, herhangi bir birleşme, kültür, personel, maddi varlık, bilgi ve iletişim teknolojileri vb.’nin 

karşılanması için bir geçiş süresi gerektirecektir. 
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Farklı ülkelerdeki deneyimlerden de görüldüğü üzere, Yİ’lerin tüm yükümlülükleri dikkate alındığında 

koordinasyon kurulunun (en azından bir Yİ koordinasyon kurulu olarak davranmalıdır) ve ilgili 

makamların temsilcileri arasında idari işbirliğinin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Koordinasyon 

kurulu, Direktif ile ilgili eğitim ve araştırma, denetçiler ve uzmanlar için eğitimler, kamuoyunu 

bilgilendirme ve yerel yönetimlerle iletişim kurma gibi faaliyetleri tek bir çatı altında daha kolay bir 

Şekilde gerçekleştirecektir. Yeni bir kurul oluşturmanın mali yükü olsa da uzun vadede faydaları bu 

maliyetlerin önüne geçecektir. 

Direktif’in uygulanması ile ilgili tüm konular (kamu sektörü, İşletmeciler, sosyal ve çevresel etkiler) 

birlikte değerlendirildiğinde, Seçenek 1.3: Üç Yetkili İdare ve Koordinasyon Merkezi, Türkiye için en 

uygun seçenektir. 

 

5.2 Politika Alanı 2: Risk Değerlendirme Çerçevesi 

5.2.0 Politika Alanının Açıklaması 

Bu politika alanında İşletmecilerin kullanacağı, Hükümet tarafından zorunlu kılınmış ya da zorunlu 

olmayan risk değerlendirme standartları ve araçlarına (örn. yazılım) dair düzenleyici çerçeveler 

değerlendirilmektedir. 

Direktif uyarınca, İşletmeciler işletmelerinde tehlikelerden kaynaklanan riskleri önlemek veya risk 

değerlendirmesine göre kabul edilebilir bir seviyeye indirmek zorundadır
42

. İşletmecilerin bu riskleri 

tanımlamak, analiz etmek, ölçmek ve değerlendirmek için özel yöntem, standart ve araçlara ihtiyacı 

olacaktır. Dahası, İşletmeciler kendi risk değerlendirme süreçlerinin kalitesi konusunda Yİ’leri ikna 

etmek zorundadır. 

Risk değerlendirmesi oldukça karmaşıktır. Standartlar ve çeşitli araçlar kullanarak bir dizi analiz ve 

test ile büyük tehlike risklerini değerlendirirmeyi kapsar. Risk değerlendirme çerçevesi, İşletmecilerin 

Yİ’lere düzenli olarak göndermeleri gereken Güvenlik Raporlarının hazırlanması açısından özellikle 

önemlidir. 

Sektör, Yİ’ler ve yerel yönetimler temelde aynı risk değerlendirme süreci ile ilgilenseler de ihtiyaçları 

farklılaşmaktadır. Sektörün ihtiyacı olan, riski tanımlayan, değerlendiren ve azaltan bir yöntemdir. 

Yİ’lerin özellikle güvenlik raporu aracılığıyla tesisin güvenlik düzeyini ölçmeleri gerekir.
43

 Yerel 

yönetimler, acil durum ve arazi kullanım planlaması ile ilgilenir. 

Direktif, kullanılması gereken risk değerlendirme araçlarını veya standartlarını belirlememektedir. Bu 

açıdan Yİ’ler ve İşletmeciler sorumlu olduklarından, Direktif’in doğru Şekilde uygulanmasını 

sağlamak amacıyla uygun ve etkin risk değerlendirme standart ve araçlarını seçmelidir. 

AB’deki risk değerlendirme araçları çeşitlidir ve risk değerlendirme araçları ile ilgili mevzuat 

çerçevesi ve standartları Avrupa genelinde farklılık göstermektedir. F-Seveso Raporu’nda katılımcılar, 

risk değerlendirmesi için çeşitli yöntemler ve standartlar kullanıldığını bildirmiştir. Risk 

                                                   
42 Risk değerlendirmesi: Risk analizi (tehlikeleri tanımlamak ve riskleri tahmin etmek için mevcut bilginin 

sistematik olarak kullanılması) ve risk değerlendirmesini (istenilen risk seviyesine ulaşılıp ulaşılmadığı) 

kapsayan süreç. 
43 Katalonya – İspanya örneği bu açıdan ilginçtir. Katalan Hükümeti, güvenlik raporlarının değerlendirilmesi için 

üç kurum görevlendirmiştir: Danışmanlık kurumları TNO ve INERIS ile İspanya’daki IQS Sarrià Kimya 
Enstitüsü. 
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değerlendirme yöntemleri ve araçlarına örnek olarak, Bow-tie yöntemi, hata ağacı ve olay ağacı 

analizi, risk matrisleri, HAZOP
44

, Ön Tehlike Analizi ve ARAMIS
45

 listelenebilir. Ayrıca, yetkili 

idareler ya da iş dünyası tarafından standart olarak tanımlanan birçok farklı prosedür ve eşik değer 

vardır
46

. 

Risk değerlendirmesi, analiz edilen tehlike ve risk konusunda özel uzmanlık ve bilgi gerektirir
47

. 

KOBİ’ler genellikle, Güvenlik Raporlar veya Büyük Kaza Önleme Politikaları (BKÖP) üretmek için 

risk değerlendirmesi şartlarını anlamada ve uygulamada zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu 

KOBİ’ler için uyum maliyetlerini artıracak ve dolayısıyla, KOBİ’ler üzerinde geriletici bir etki 

yaratarak uyum sağlayamamaları riskini artıracaktır (uyum KOBİ’lere büyük bir yük getirmektedir). 

İşletmecilerin tüm dış paydaşları bağımsız olarak belirlemesi ve endüstriyel süreçle ilgili eğitmesi zor 

olduğundan, Yİ’ler, işletmeler ve/veya sanayi kuruluşları tarafından sağlanan rehberlik, bu gibi 

güvenlik konularına dair daha az deneyime sahip işletmeler için önem teşkil etmektedir. 

AB ülkelerinin çoğunda, yetkili idareler ya da Avrupa/ulusal sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen 

birçok ulusal rehber belge (genel ve özel) bulunmaktadır. Rehber belgeler, risk değerlendirmesi, yasal 

şartlar ve en iyi uygulamalar gibi teknik konulara yönelik geliştirilmiştir. F-Seveso Raporu’nda, AB 

genelinde Yİ’ler ve sektör tarafından hazırlanan mevcut ulusal rehber belgeler özetlenmiştir. Bu 

belgeler Ek - 12’de verilmiştir. 

REC Türkiye, ÜD tarafından kullanılan risk değerlendirme araçları ve standartları ile ilgili Türkiye’nin 

seçebileceği iki özel düzenleyici çerçeve tanımlamıştır:  

Seçenek 2.1. Yetkili İdare Tarafından Belirlenen Çerçeve 

Seçenek 2.2. İşletmeciler Tarafından Belirlenen Çerçeve 

5.2.1 Seçenek 2.1. Yetkili İdare Tarafından Belirlenen Çerçeve 

Seçeneğin açıklaması: 

Bu seçenekte, Yİ’ler risk değerlendirme çerçevesini tasarlar ve İşletmeciler tarafından uygulanmasını 

kontrol eder. Yİ’ler Direktif kapsamında belirtilen her sanayi sektörü için standartları, teknikleri, 

araçları, yazılımları vb tanımlar. Ayrıca Yİ’lerin bu standart, teknik ve araçların zorunlu hale 

gelmesini sağlaması gerekir. Örneğin, Yİ’ler risk değerlendirme senaryolarının seçiminde kullanılacak 

yaklaşımları ve sonuçlarının sayısallaştırılmasında kullanılacak eşiklerin standartlarını belirler. 

Bir risk analizi ve risk değerlendirmesi çerçevesi örneği teşkil etmesi için, Yİ’ler, genel yaklaşımları, 

nicel kriterleri ve Direktif’in uygulanması için yöntem/araç/verileri ilgili her sanayi sektörü için 

zorunlu kılacaktır. Bu doğrultuda aşağıdakiler tanımlanabilir: 

                                                   
44 HAZOP: Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışmaları  
45 ARAMIS projesinde geliştirilen yöntem, bkz. http://aramis.jrc.it/index.html 
46 Risk değerlendirme araçlarının Avrupa çapında çeşitli olmasının nedeni, ulusal engeller ve düzenleyici 

sistemin tarihçesidir. Bu çeşitlilik, Avrupa’da Seveso II Direktifi’nin homojen ve uyumlu bir Şekilde 

uygulanmasının önündeki en büyük engellerden biridir. 
47

 Fabbri, L. 2007. EU Guidance on Seveso II Directive and its Possible Application in the Non-EU Countries. 
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Bir risk analizi ve risk değerlendirmesi çerçevesi örneği teşkil etmesi için, Yİ’ler, genel yaklaşımları, nicel 

kriterleri ve Direktif’in uygulanması için yöntem/araç/verileri ilgili her sanayi sektörü için zorunlu kılacaktır. Bu 
doğrultuda aşağıdakiler tanımlanabilir: 

- Belirlenimci ve olasılığa dayanan, nitel ve nicel yaklaşımlar 

- Senaryolar, kabul gören eşikler ile kaza şiddeti tahmini, uyumlandırılmış olasılık sınıflarını esas alan olasılık 
tahmini, 

- Zehirli yanıcı ve patlayıcı maddelerin, insan ve çevre üzerindeki etkilerini karakterize etmek için 
(uyumlandırılmış) uç nokta eşikleri değerler, 

- Güvenlik ekipmanlarının arıza sıklıkları için değerler, 

- Bazı olayların gerçekleşme olasılığı değerleri, 

- Kabul edilebilir risk kriterlerinin değerleri: patlama, yangın ve zehirli madde salımı gibi tehlikeli olayların 

sonuçlarının şiddet ve olasılık hesabı, 

- Kullanılacak araçlar ile yöntem ve modeller. 
 

Yİ’ler, kılavuzlar, kurallar, örnek olay çalışmaları, kitapçıklar vb. aracılığıyla çerçevenin 

yaygınlaşmasını destekler. Yİ’lerin çerçeveyi, sektör ve diğer paydaşların katılımı ile ortak bir anlayış 

geliştirmeyi amaçlayan danışma süreçleriyle duruma göre özelleştirmesi çok önemlidir. 

Tek bir Çerçeve, İşletmeciler ve Yİ’ler arasında, tehlikeleri belirleme, arıza durumlarını tanımlama, 

arıza sıklıklarını tahmin etme, arızaların sonuçlarını modelleme, riskleri analiz etme ve değerlendirme 

ile risk azaltma önlemlerini bir araya getiren ortak bir anlayışın oluşmasını sağlar. Risk değerlendirme 

yöntemleri, güvenilir bilimsel verilerin toplanmasını gerektirir. Bununla birlikte, değerlendirmeler, 

risk analistleri arasındaki farklardan etkilenebilir. 

Söz konusu Çerçeve aynı zamanda İşletmeciler, sektör, Yİ’ler ve yerel yönetimler arasında kesintisiz 

bir iletişim geliştirmek için de yararlıdır. Doğru iletişim, paydaşlar arasındaki diyaloğu iyileştirirken 

ilişkilerin de daha uyumlu olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bir ülkenin büyük kaza riskleri ülkenin 

uzmanları arasındaki uzlaşmayı da destekleyecektir. 

Çerçeve geliştirmek için Yİ’ler ya sıfırdan başlayabilir ya da başka bir üye devlette kullanılan mevcut 

bir Çerçeveyi benimseyebilir/uyarlayabilir. Esasen, bu seçenekte Çerçeve, sadece kamu tarafından ya 

da sektör ile birlikte geliştirilebilir. 

Üye devletlerde yöntemler veya standartlar üzerinde duran farklı risk değerlendirme çerçeveleri 

geliştirilmiştir. Örneğin, Hollanda’da 1980’lerin başında geliştirilen birleşik yöntem, zamanla Safeti-

NL (Yanıcı, Patlayıcı ve Toksik Etkileri Değerlendirme Yazılımı) adlı bir yazılım haline gelmiştir. 

Genel olarak, yöntem ve standartları belirleyen kamu tarafından Şekillendirilen seçenek, İşletmecilerin 

kurallara uyduğu (‘komuta’) veya cezalandırıldığı (‘kontrol’) bir ‘komuta ve kontrol’ yaklaşımını 

izlemektedir
48

. 

Ancak tek bir çerçeve, sektörün teknik uzmanları, Yİ’ler ve risk değerlendirmesi ile ilgili diğer 

paydaşlardan (STK’lar, üniversiteler vb.) oluşan bir çalışma grubu ile hazırlanmalıdır. 

İşletmecilere Etkileri: 

Bu seçeneğin etkileri, İşletmeci büyüklüğüne göre farklılık gösterecektir. 

                                                   
48 Geleneksel komuta ve kontrol düzenlemelerinde kurallar yasal idareler tarafından belirlenir. Bu sistemlerde 

standartlar ve hedefler devlet tarafından belirlenir ve bu düzenleme ve standartlara uyulmasının 

düzenleyicinin sorumluluğunda olduğu varsayılır. Bu seçeneğin gücü, neyin kabul edilebilir olduğunu 
belirlemesinden kaynaklanır. 
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AB ülkelerindeki deneyimler, büyük İşletmecilerin güvenlik raporlarını genellikle kendi başlarına 

hazırlayabildiğini, daha küçük İşletmecilerin ise yüksek maliyetli olan risk analizi için dışarıdan 

hizmet aldığını göstermektedir. 

‘Komuta ve kontrol’ yaklaşımı, küçük İşletmeciler için olumlu sonuçlar doğuracaktır. İlk olarak, tercih 

edilen sistemler ve yöntemlere dair Yİ’ler tarafından tanımlanmış standartlar, yazılım ve kurallar, 

özellikle KOBİ’ler açısından yararlı olacaktır
49

. 

İkincisi, öğrenme eğrisi açısından, tek bir Çerçeve, küçük İşletmecilerin yetersiz risk değerlendirmesi 

uygulamaları geliştirme ve uygulama ihtimalini azaltır. KOBİ’ler de yükümlülükleri kendilerince 

yorumlamak yerine, yetkililer tarafından ortaya konan net kuralları tercih etmektedir. Bu özellikle 

Seveso yükümlülüklerini oluştururken gerekli olan öğrenme sürecinde yararlıdır. Sektör olgunlaştıkça, 

bu riskler ve maliyetler azalma eğilimindedir ve yükümlülüklerinin yorumlanmasında yapılan hatalar 

azalır. 

Son olarak söz konusu Çerçeve, İşletmeciler için ek uyum maliyetleri yaratmaz ve metodoloji ve 

araçlarının Yİ’ler tarafından sağlandığı durumda, bireysel İşletmeciler için zorunlu maliyetler daha 

düşük olur. Ancak risk değerlendirme çerçevesi Yİ’ler tarafından tasarlandığından, bu seçenek 

bağlamdan ve faaliyetin büyüklüğünden bağımsız olduğu için ‘herkese uyan’ bir yaklaşım anlamına 

geleceğinden küçük İşletmecilerin aleyhine olabilir. 

Büyük İşletmeciler ve özellikle mevcut büyük İşletmeciler açısından hükümet destekli tek bir çerçeve 

olumlu olmayacaktır. Öncelikle, büyük İşletmeciler zaten risk değerlendirme sistemlerine; standart, 

yöntem ve ilgili araçlara (ör. yazılım) sahiptir. Bunlardan bazıları Üye Devletlerdeki ana şirketlerde 

Seveso II ile uyumlu olarak geliştirilmiştir. Yeni bir sistem kurmaya ek olarak, yeni bir sisteme uyum 

sağlamak en iyi ihtimalle gereksiz tekrarlara, en kötü ihtimalle çelişkili sonuçlara yol açabilir. AB’de 

çokuluslu şirketler, farklı ülkelerin farklı gereksinimleri nedeniyle uluslararası bir güvenlik raporu 

formatı kullanamadıkları için şikâyetçi olmuştur. 

İkincisi, büyük İşletmeciler zaten Seveso güvenlik şartlarına aşina olduğu için, öğrenme eğrisinde 

hükümet sübvansiyonları ve yardımlarından kazançları çok olmayacaktır. 

Üçüncü olarak, bir ‘komuta ve kontrol’ Çerçevesi, muhtemelen karmaşık üretim sistemlerinin uyum 

sağlayamayacağı anlamına gelecektir. 

‘Komuta ve kontrol’ kuralları, tüm sektörlerde yeniliği engellediği ve yüksek genel maliyetler, 

esneklik olmaması ve azalan verimler nedeniyle ekonomistler tarafından eleştirmiştir. İşletmeciler, 

yeni risk değerlendirme yöntemlerine yönelik Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine yatırım yapmak 

veya daha etkili ve maliyet etkin olabilecek güvenlik yatırımlarını geliştirmek için yeterince teşvik 

edilmemiş olacaktır. Uzun vadede, belli bir bağlamda makul olan en iyi risk önleme seviyesinden 

ziyade öngörülen standartları kullanarak ‘kuralına uygun’ bir Şekilde uyum sağlamaya evam edebilir. 

İkincisi, İşletmeciler genellikle ‘komuta ve kontrol’ yaklaşımlarına yeterli derecede bağlı 

olmamaktadır. 

                                                   
49 Bunlar depo, antrepo, gıda depoları, gıda işleme ve metal kaplama gibi küçük işletme olması zorunlu olmayan 

işletmelerdir. Ancak bu sektörlerin çoğu faaliyeti yüksek riskli olarak görülmediğinden kapsamlı bir güvenlik 

personeli bulunmamaktadır ve güvenlik işin çok küçük bir kısmı olduğundan güvenlik konusunda uzmanlıkları 
da yoktur. 
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İşletmeciler için tek bir Çerçeve, riskler hakkındaki bilgiyi ve uzmanlığı artırır ve bunların 

karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Risk değerlendirme yöntemleri ve verileri hakkında bilginin 

(güvenilirlik, arıza sıklığı, güvenlik bariyerlerinin etkinliği vb.) tüm paydaşlar tarafından 

kullanılabilmesi gereklidir. 

Kamu Sektörüne Etkileri:  

Bu seçeneğin Yİ’ler açısından bazı olumlu yanları vardır. İlk olarak, risk değerlendirme çerçevesinin 

kaliteli olmasını sağlar. İşletmecilerin risk azaltıcı önlemleri işletme büyüklüğü ve faaliyet ömründen 

bağımsız olarak uygulamaları gerekmektedir. 

İkincisi, tek bir sistem, kontrol, izleme ve denetim sistemlerini basitleştirir. ‘Komuta ve kontrol’ 

yaklaşımı, risk değerlendirmelerinin tümü aynı yaklaşım  ile, yani önceden tanımlanmış standartlar ve 

yöntemler ile yapılacağından, uygulamanın şeffaflığını destekler (ki denetçilerin özellikle orta ve 

büyük ölçekli Kuruluşlarda İşletmecilerin kullandıkları farklı çerçeveleri anlamaları genellikle 

mümkün olmamaktadır. 

Üçüncü olarak, performans tabanlı bir çerçeve ile karşılaştırıldığında, bu seçenek Yİ’lerin kapasite ve 

uzmanlık yatırımlarının daha düşük seviyede olmasını sağlar. Yİ’ler nihayetinde, tek bir sistem ve 

standardizasyon ile teftiş ve denetim faaliyetlerinden kaynaklı idari yükleri azaltabilir. Mevcut 

durumda, büyük kaza risklerinin değerlendirilmesi ile görevli personelin teknik kapasitesi istenilen 

düzeyde değildir ve tek bir Çerçeve olduğunda, denetçiler ve diğer personel görevlerini daha kolay ve 

hızlı bir Şekilde yerine getirebilecektir. Ayrıca, bu ortak çerçeveyi geliştirecek bilgi paylaşımı da 

yapabilirler. 

Dördüncü olarak, tek bir Çerçevenin sektörde yayılması daha hızlı olabilir. İşletmecilerin, farklı 

sektörlerdeki risk değerlendirme faaliyetlerinde bu Çerçeveyi kullanması, Yİ’lere, büyük endüstriyel 

kazalar bağlamında risk değerlendirme şartının doğru Şekilde yerine getirildiğini gösterecektir. 

Beşinci olarak, devlet tarafından desteklenen bir sistem, gerek sektöre gerekse topluma, devletin 

büyük kazaları kontrol altına alması konusunda kararlılıkla hareket ettiği mesajını verir. 

Bu seçeneğin dezavantajı, önerilen sistemin uygulanması ve geliştirilmesi, standartlar ve yöntemlere 

dair kılavuzların hazırlanması, sistemin kullanıcılara ulaştırılması, bilgi sisteminin kurulması, personel 

vb.  maliyetlerini artırarak ek bütçe ve kaynak (denetimler dışında) ihtiyacı yaratmasıdır. Tek bir 

Çerçevenin maliyetlerine dair veriler ne yazık ki sınırlıdır. 

Örneğin, Hollanda’da, Yİ’ler SAFETI-NL adlı yazılımın lisansını satın almakta ve İşletmecilere daha 

düşük fiyattan satmaktadır. SAFETI-NL yazılım lisansının Yİ’lerden satın alınması durumunda 

İşletmecilere maliyeti 1250 avrodur. Öte yandan İşletmeciler lisansı devlet desteği olmadan satın 

aldıklarında maliyet 5600 avro olmaktadır (risk modellemesinde kullanılan yazılım programları ve 

fiyatları için bkz. Ek - 16). 

Tek bir çerçeve, standartların ve yöntemlerin doğru bir Şekilde belirlenebilmesi için hem bilimsel 

araştırmada hem de karşılaştırma analizinde uzmanlık ihtiyacı doğrucaktır. Ayrıca, tek bir çerçeve, 

ciddi idari sorunlar yaratmamalı, piyasaların genel ekonomik bütünlüğünü etkilememeli ve mevcut 

çevre akım koruma seviyesini korumalı ve geliştirmelidir. 

Yukarıda belirtildiği gibi, Yİ’lerin söz konusu Çerçeveyi sektör temsilcileri, ulusal yetkili idareler ve 

diğer paydaşların katılımı ile birlikte ortak bir anlayış arayışı içerisinde yürütülen danışma süreçleri ile 

duruma özel hale getirmesi önemlidir. Sektör, Risk Değerlendirme Çerçevesinin geliştirme ve 
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yaygınlaştırma maliyetlerini yetkili idareler ile paylaşırsa Çerçevenin devlet bütçesine etkisi daha 

düşük bir seviyede olacaktır. 

Çevresel etkiler: 

Tek bir Çerçevenin KOBİ’ler arasında yaygınlaştırılması daha kolay ve hızlı olacaktır. Çerçeve, daha 

yüksek koruma sağladığı gibi ihlalde bulunan İşletmecileri takip ederek büyük kazaları azaltacaktır. 

Kısa vadede bu seçenek, çevresel riskleri, performansa dayalı seçeneğe kıyasla azaltacaktır. 

Sosyal etkiler: 

Bu seçeneğin, Kuruluşların yakınında yaşayan kişilerin sağlığı üzerinde sosyal etkisi vardır. 

Çerçevenin iyi denetim ve ihlallerdeki azalma sayesinde halk sağlığı üzerindeki etkisi, çevre 

üzerindeki etkisi gibi olumludur. 

5.2.2 Seçenek 2.2.İşletmecilerin Kendi Çerçevelerini Seçmesi 

Bu seçenekte Yİ’ler, İşletmecilerin büyük tehlikeleri önlemek için risk değerlendirme sistemi 

kullanmasını sağlar. Bu, İşletmecilerin Hükümet desteği olmaksızın uygun Risk Değerlendirme 

Araçlarını geliştirmesi veya satın alması gerektiği ve kendi çerçevesini seçmekte serbest olduğu 

anlamına gelmektedir. 

Direktif’in ‘performansa dayalı’ bir yaklaşıma sahip olduğunun altı çizilmelidir. Belli bir risk 

değerlendirme yöntemi, aracı veya standardının kullanılmasını şart koşmaz. Diğer taraftan, Direktif 

Yİ’leri, İşletmecilerin uygun risk değerlendirme araç ve standartlarını kullanmalarını sağlamakla 

yükümlü kılmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, İşletmecilerin riskleri değerlendirmek için kullanabileceği ve 

özelleştirebileceği çeşitli risk değerlendirme prosedürleri ve tanımlanmış standartları vardır. Buna ek 

olarak, İşletmeciler tarafından kullanılabilecek yazılım da dahil olmak üzere farklı araçlar 

bulunmaktadır. 

Örneğin, İngiltere’de performansa dayalı bir yaklaşım izlenmektedir. Bu yaklaşımda, İşletmeciler risk 

değerlendirmesi uygulamaları yapmakla yükümlüdürler, ancak nitel, yarı-nicel ve nicel risk 

değerlendirmesi (NRD) arasından kendi çerçevesini seçmekte serbesttir. Yani Yİ’ler sektörün 

kullanacağı tek  bir risk değerlendirmesi yöntemi ve yapısının kullanılmasını zorunlu kılmamaktadır. 

İngiliz sağlık ve güvenlik mevzuatı, kuralcı olmaktan ziyade ulaşılması gereken hedefleri 

koymaktadır. 

İsveç’te, İşletmeciler tek bir risk değerlendirme çerçevesi kullanmak zorunda değildir. İsveç 

Hükümeti, tehlikeli maddeler ve bunlarla ilgili risklerin farklı üretim süreçleri kullanan farklı 

kuruluşlara özgü olduğunu düşünmektedir. 

Yunanistan’da ilgili kanun, belirli bir risk değerlendirme yöntemini zorunlu kılmamaktadır. Yİ’ler 

İşletmecilere güvenlik raporlarının hazırlanmasına dair, örneğin yöntem olarak NRD kullanılması gibi, 

bazı tavsiyeler içeren zorunlu olmayan kurallar sunar.
50

 Resmi belge ayrıca İşletmecilerin farklı risk 

değerlendirme araçları arasında seçim yapmalarına yardımcı olur.
51

 Benzer olarak, İspanya’nın bazı 

                                                   
50 NCSR Demokritosis tarafından sunulan ana ilkeler, Tehlike belirleme, Kaza sıklık hesaplaması, Kazaların 

olası sonuçlarının tanımlanması ve risk tahmini üzerinedir. NCSR Demokritosis, bünyesinde önemli 

laboratuarlar barındırın, doğa bilimleri ve mühendislik alanlarında multidisipliner bir araştırma merkezidir. 
51 Kılavuz, NCSR Demokritos Sistem Güvenilirliği ve Endüstriyel Güvenlik Laboratuarı ile Girit Universitesi ve 
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bölgelerinde risk değerlendirmesi için belirli bir metodoloji (NRD) kullanılması zorunluluğu 

kaldırılmıştır. 

İşletmecilere Etkileri: 

Küçük ölçekli Kuruluşlar ve Alt Seviye Kuruluşların çoğu için, performansa dayalı bir sistem, 

yükümlülüklerin yanlış anlaşılması olasılığı ve uzun öğrenme süreci nedeniyle maliyetli ve riskli 

olabilir. Belirli bir Çerçeve geliştirmesi gerekecek olan Üst Seviye küçük ölçekli işletmeciler için ise, 

idari yük (kurululş dışından gelen uzmanlar veya mevcut çalışanların yapacakları risk 

değerlendirmesinin maliyeti) orantılı maliyetlere neden olacaktır. 

Daha küçük Kuruluşlar, genellikle yeni ve belirsiz kurallar nedeniyle daha çok zorluk çekme ve 

yetkililerden gelen bilgilere daha bağımlı olma eğilimindedir. 

İkincisi, bu İşletmecilerin uygun bir risk değerlendirme çerçevesine uyum sağlamak için yapacağı 

çalışmalar bütünüyle sabit uyum maliyeti olarak karşılanacaktır. 

Bazı küçük İşletmeciler, uygun risk değerlendirme prosedürlerini kapsayan güvenlik raporlarını 

hazırlamak için yeterli kaynağa sahip olmayacak ve bu nedenle kayıt dışı kalmayı seçecektir. Bu 

durum da uyum sağlayan İşletmecilerle aralarında haksız rekabete yol açabilir. 

Öte yandan, özellikle yenilikçi İşletmeciler için, çözümleri ihtiyaçlarına göre seçebilmek, kendi üretim 

ve ürün özelliklerine tam olarak uygun olmayan tek bir Çerçevenin getireceği beklenmeyen 

maliyetlerden kaçınmanın bir yolu olabilir. 

Diğer yandan Büyük ölçekli Kuruluşlar genellikle performansa dayalı yaklaşımlara iyi cevap 

vermektedir. Birincisi, bu yaklaşım, iyi şirketleri ödüllendirir. Büyük kazalar hakkında bilgi sahibi 

olan sağlık ve güvenlik personeline sahip İşletmecilerin uyum maliyetleri düşük olacaktır. 

İkincisi, bu seçenekte kullanılması gereken bir prosedür veya araç tanımlanmış olmadığından, 

İşletmeciler kendileri için en uygun olan standartları ve araçları seçebilir. Teoride, ihtiyaçlarına uygun 

çözümü seçerken en iyi maliyet-fayda seçimi belirleyici olacaktır. Aslında büyük İşletmecilerin 

çoğunun halihazırda Seveso ile uyumlu risk değerlendirme Çerçeveleri vardır. 

Buna ek olarak, İşletmeciler maliyet etkin risk değerlendirme uygulamaları geliştirmek için 

yarışacaktır. Bu da Türkiye’nin risk değerlendirmesi alanında Ar-Ge ve yenilikten yararlanacağı 

anlamına gelmektedir. 

Kamu Sektörüne Etkileri: 

Kamu sektörü ve özellikle de Yİ’ler için, performansa dayalı bir yaklaşımın yararları olabilir. İlk 

olarak, her İşletmeci seçilen risk değerlendirme Çerçevesini geliştirmek (veya satın almak) ve 

personelini eğitmek ile sorumlu olacağından, Yİ’lerin risk değerlendirme standart, teknik, yazılım 

vb.’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını mali olarak desteklemesi gerekmeyecektir. 

Ancak Yİ’ler farklı uygulama maliyetleri ile karşı karşıya kalacaktır. Belirli ve karşılaştırılabilir 

standartların olmaması, daha detaylı analiz ve çalışmalar yapılmasını gerektirecektir.
52

 Birçok farklı 

                                                                                                                                                               
Atina Ulusal Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır. 

52
 Örneğin, Hollanda’da kullanılan AVRIM2, Hollanda İş Müfettişliği için geliştirilmiş bir değerlendirme ve 

denetim aracıdır ve tesis içi güvenlik raporlarında kullanılmaktadır. 
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risk değerlendirme standardı ve tekniği ile Yİ’lerin Seveso’ya uyum sağlanıp sağlanmadığını tutarlı bir 

yaklaşım ile belirlemesi büyük ölçüde zorlaşacaktır.
53

 

İkincisi, Yİ’lerin farklı sektörlerde (boya sanayi, petrokimya sanayi, petrol rafinerileri, enerji üretimi 

ve dağıtımı tersanecilik, gemi söküm, gemi onarımı, su ve kanalizasyon - toplama, tedarik, arıtma) 

yürütülen risk değerlendirme prosedürlerinde kullanılan farklı metodolojileri incelemek ve 

değerlendirmek için ek teknik uzmanlığa ihtiyacı olacaktır. Bu seçenek ayrıca Yİ’lerin personellerin 

risk değerlendirme araçları konusunda yeterince eğitimli olduklarını veya değerlendirme için dışarıdan 

hizmet alındığını kontrol etmek için daha fazla harcama yapması anlamına gelir. 

Üçüncü olarak, Yİ’lerin hem daha fazla nitelikli denetçiye hem de belgelerin değerlendirilmesi için 

daha fazla zamana ihtiyacı olacaktır. 

Yukarıda belirtilen etkiler nedeniyle, Yİ’ler büyük olasılıkla Direktif’in risk değerlendirme 

prosedürlerinin doğru ve hızlı bir Şekilde uygulamaya konmasını sağlamak için yoğun çaba 

gösterecektir.
54

 

Çevresel etkiler: 

Birçok küçük Kuruluş İşletmecisi, yükümlülükleri yanlış anlama riski nedeniyle performansa dayalı 

şartlara uyum sağlayamayabilir. Mevcut risklerin en çok Alt Seviye Kuruluşlar ile ilgili olduğu göz 

önünde bulundurulursa, bu seçeneğin yetersiz risk değerlendirmesi nedeniyle kaza durumunda 

çevresel riskleri artıracağı muhtemeldir. 

Sosyal etkiler: 

Çevresel etkilere benzer bir Şekilde, ‘performansa dayalı’ bir Çerçeve sisteminin seçilmesinin ve 

uyumlaştırılmasının beraberinde getirdiği riskler ve yüksek maliyetler, KOBİ İşletmecilerinin uyum 

seviyesinin düşük olmasına yol açacaktır (ve hatta Seveso Kuruluşu olarak kayıt olmalarına engel 

olacaktır). Uyum eksikliğinin yüksek seviyelerde olması ve bunun neden olacağı olası kazaların, kamu 

sağlığı ve taşınmazlar üzerinde önemli olumsuz etkileri olacaktır. 

Ayrıca, performansa dayalı düzenleme, standartların ve kuralların istenmeyen faaliyetlerin etkilerini 

azaltmaya yönelik olmadığını düşünen mahalle örgütleri gibi diğer paydaşlar tarafından  tartışmaya 

açılacaktır. Performansa dayalı yaklaşımların karşılaştırılması ve bunlar hakkında bilgikendirme, 

‘komuta ve kontrol’ düzenlemelerine kıyasla daha zordur. 

5.2.3 Politika Alanının etkilerinin özeti 

Özetle, Politika Seçeneği 2.1’in diğer seçeneklere kıyasla Türkiye için daha fazla olumlu etkisi olduğu 

görülmektedir. 

İlk olarak, ‘Komuta ve Kontrol’ düzenlemesi, risk değerlendirmesi ve standartlarında en azından 

minimum düzeyde kalite sağlayacaktır. Büyük riskler hakkında bilginin elde edilebilir ve 

karşılaştırılabilir olmasına da katkısı olacaktır. 

İkincisi, bu seçenek İşletmeciler arasında haksız rekabeti önleyebilir. Üye devletlerde Direktif’in 

uygulanmasına dair yorumlar, genellikle Kuruluşların hepsinin doğru bir risk değerlendirmesi 

                                                   
53 Karar alıcılar ve sektör (ör. altyapı yatırımcıları, sigorta sektörü), ülke çapında daha iyi tehlike/risk 

karşılaştırması yapılması durumunda kazançları azalacağından zorluklarla karşı karşıya kalabilir. 
54 AB çapında Risk Değerlendirme çalışmalarına dair yorumlar ve görüşler için bkz. F-Seveso Raporu.  
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hazırlamak için kapasiteye sahip olmadığına işaret etmektedir.
55

 Danışma süreci, bu durumun Türkiye 

için de geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle kamu tarafından belirlenen bir çerçeve 

olmadan, İşletmelerin çoğunun, özellikle KOBİ’lerin, Direktif’e uyması mümkün olmayacaktır. 

Ayrıca, uyum sağlandığı durumda da, İşletmecilerin uygulamaları arasında büyük farklar olabilir. 

Üçüncü olarak, tek bir Çerçeve, ana konulara dair İşletmeciler ile Yİ’ler arasında ortak bir anlayış 

olmasını sağlar. Genellikle hızlı bir Şekilde uygulanabilir ve açıkça tanımlanmış sınırlar ortaya koyar. 

Tek bir sistem ve standardizasyon kullanılması, denetim ve kontrol maliyetlerini Yİ’ler için daha alt 

seviyelere çeker. Buna ek olarak, komuta ve kontrol yaklaşımları hakkında bilgilendirmek ve bunları 

uygulamak, ‘performansa dayalı’ yaklaşımlara göre daha kolaydır. 

Tek bir Çerçeve hazırlanması maliyetlidir. Ancak Türkiye, diğer ülkelerde kullanılan sistemleri 

uyumlaştırarak ve özelleştirerek bu geliştirme maliyetlerini azaltabilir. 

Özetle, Yİ’ler, İşletmecilerin kendi Çerçevelerinin Direktif’in bilgi şartlarına uygun ve uyumlu 

olduğunu  kanıtlamalarına izin verme şartıyla, Komuta ve Kontrol yaklaşımı ile Direktifi uygulamaya 

başlamalıdır. Aslında bu seçenek, katı bir komuta ve kontrol yaklaşımı ile yola çıkan ve sonrasında 

daha verimli bir performans bazlı yaklaşımı benimseyen bazı ÜD’lerin uygulamasını örnek alacaktır. 

5.3 Politika Alanı 3: Arazi Kullanım Planlaması
56

 yaklaşımları 

5.3.0 Politika Alanının Açıklaması 

Bu politika alanı, Seveso Kuruluşlarının arazi kullanımı etkilerini inceleyen risk anaizi yaklaşımlarını 

ele almaktadır. 

Sanayileşmiş ülkelerin çoğunda, büyük endüstriyel kazaların sonuçlarını önlemek ve sınırlandırmak 

için iki azaltım eylemi  kullanılmaktadır: sanayi tesislerinde güvenlik önlemleri, risk azaltma ve 

kontrol (tesis içi) ile kuruluş yakınındaki yapıların ve insanların endüstriyel kazalara maruz kalma 

ihtimalini azaltma (tesis dışı)
57

. Arazi Kullanım Planlaması ikinci kategori önlemlere girmektedir ve 

planlama politikalarında dikkate alınması gereken bir husus olarak endüstriyel alanlarda altyapı, konut 

ve Kuruluşların uygun Şekilde ayrılması ile ilgilidir. 

Son zamanlarda meydana gelen büyük kazalar, AKUP’un önemini kanıtlar niteliktedir. 29 kişinin 

hayatını kaybetmesine ve 2.500 kişinin yaralanmasına yol açan AZF gübre fabrikasındaki patlama, 

yakındaki mahallelerde üç milyar dolarlık yapısal hasara neden olmuştur. Sanayi tesislerinin kentsel 

alana yakın oluşu kazanın sonuçlarını felakete dönüştürmüştür. 

Bu nedenle kamu idarelerinin tehlikeli tesislerin sağlık, çevre ve mülkiyetin korunmasına uygun 

Şekilde konumlandırılmasını sağlamak için arazi kullanım planlaması düzenlemeleri yapılmalıdır. 

Uygun ölçeklerde, yerel sosyal ve ekonomik faktörleri (OECD, 2003) dikkate alan planlama 

kararlarını en iyi alan kurumlar genellikle yerel idareler olmaktadır. 

                                                   
55 Olası bütün riskleri kapsayan iyi bir risk değerlendirme sistemi bulmak oldukça zordur. Avrupa Topluluğu’na 

göre bu durum, Direktif’in en büyük sorunlarından biridir. 
56 Avrupa Arazi Kullanım Planlaması Çalışma Grubu (EWGLUP) şöyle tanımlar: 

Arazi Kullanım Planlaması: Bir Seveso Kuruluşu çevresinde Madde 12’de belirtilen şartlara uyacak Şekilde 

bölgeleme yapılması için arazi kullanım tiplerinin belirlenmesine yönelik prosedürl ve idari hükümler gibi 

faaliyetler bütünü. 

Bölgeleme: Arazi kullanım planlaması bağlamında bu terim ile ifade edilen, belirlenen alanlarda homojen 

gelişme kategorileri belirleme yoluyla arazi kullanımının düzenlenmesi ve bölgelerin elde edilmesi. 
57 INERIS, Risk Governance for Sustainable Territories: The French Case and Some Challenges, 2010 
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Direktif, tehlikeli sanayi tesislerinin yakınındaki arazi kullanım planlamasına yönelik düzenleyici bir 

çerçeve sağlar.
 58

 Genel olarak, tehlikeli tesislerin yakınındaki arazi kullanım planlamasının kapsamı 

ve amacı, aşağıdaki hususlarla ilgili kararlar alınacağı zaman potansiyel kazaların ‘olasılığının’ ve 

‘etkisinin’ dikkate alınmasını sağlamaktır
59

: 

o Yeni Kuruluşun yer seçimi 

o Mevcut Kuruluşun genişletilmesi (veya kuruluşta değişiklik yapılması) 

o Kuruluş çevresinde yeni gelişim (yerleşim/konut alanları, ana ulaşım yolları, halkın kullandığı 

alanlar, çevresel açıdan hassas alanlar) 

İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemek ve en aza indirmek için yukarıdakilerin her 

biri için farklı uygulama mekanizmaları ve tedbir seviyesi kısıtlamaları vardır. Bu koşullar altındaki 

riskin büyüklüğü ve türüne bağlı olarak, Yİ’ler Uygun Mesafeler
60

 belirler veya ek teknik önlemler 

alır. Yİ’ler bu bölgelerde konut, ticari ya da diğer kullanımların inşaat iznini değiştirebilir ve bu karar 

İşletmecilerin Kuruluşlarını genişletme ya da değiştirmeye ilişkin planlarını etkiler. 

Arazi kullanım planlaması kararları (tehlikeli tesislerin bölgelemesi ve yer seçimi ile ilgili - bkz. Şekil 

16) genellikle sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alırken bu karar alma süreçlerinin şeffaf olması 

ve tüm kararların yüksek güvenlik seviyesi elde etme hedefi ile tutarlı olması gerekmektedir. 

Yukarıdaki arazi kullanım planlaması kararları, yerel halk, yerel yönetimler, kamu güvenliği yetkilileri 

ve ilgili diğer kamu görevlileri de dahil olmak üzere tüm paydaşlar ile işbirliği içinde yapılmalıdır. 

Şekil 16 – İngiltere’den Bölgeleme Örneği: IZ (İç 

Bölge-Inner Zone), MZ (Orta Bölg-Middle Zone), OZ 

(Dış Bölge-Outer Zone) 

  

Direktif, AKUP için düzenleyici çerçeve sağlasa da bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda 

kapsamlı bir öneri getirmemektedir. Son yıllarda, AB’de AKUP şartlarını yerine getirilmesi için farklı 

yöntemler ve tolerabilite eşikleri belirlenmiştir. Genel olarak, risk temelli arazi kullanım planlaması, 

                                                   
58 Kirchsteiger C., Risk Assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive, Industrial Safety 

Series, Vol. 6, page 438 
59 Türkiye’ni endüstriyel gelişimi ve kentleşmesi göz önünde bulundurulursa Seveso kaynaklı arazi kullanım 

değişikliklerinin mevcut kuruluşlar ve sıfırdan yatırımlar üzerindeki etkileri farklı olacaktır. 
60

 Uygun mesafe: Tehlikeli bir alanın varlığını dikkate almak ve bölgeleme (alanın çevresindeki kullanımların 
alanın oluşturduğu risk ile orantılı olarak kısıtlanması). 
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Kuruluşların etrafındaki koruma alanı büyüklüğü açısından farklı sonuçları olan iki tip risk 

değerlendirmesine dayanır: etki temelli yaklaşım ve risk temelli yaklaşım (ayrıntılar için bkz. Ek - 14). 

Güvenlik amaçlı AKUP uygulamasında kullanılan yaklaşımlar, farklı kültür, nüfus ve hukuk 

sistemlerinin bir sonucu olarak ülkeden ülkeye değişmektedir. Ek - 14’te Üye Devletlerin AKUP 

yaklaşımları listelenmiştir. 

Özetle, bu politika alanında, arazi kullanımın Seveso Kuruluşları üzerindeki etkilerini incelemek için 

AKUP bağlamında aşağıdaki farklı risk değerlendirmesi yaklaşımları
 61

 incenmiştir: 

Seçeneği 3.1. Etki Temelli Yaklaşım 

Seçeneği 3.2. Risk Temelli Yaklaşım 

5.3.1 Seçenek 3.1. Etki Temelli Yaklaşım 

Seçeneğin açıklaması: 

Bu seçenek, ülkenin AKUP yaklaşımının Etki Temelli olduğunu varsayar. Etki Temelli yaklaşımda, 

kazanın etkileri, genellikle belirli bir maruz kalma süresinde ve bir eşik değerinde (örneğin, geri 

dönüşü olmayan sağlık/zarar) fiziksel etkilerin ve/veya insan sağlığına etkilerin görüldüğü mesafe 

hesaplanarak ele alınır. Güvenlik bölgeleri böylece AKUP kısıtlamalarına göre tanımlanır. 

Yaklaşımın temel amacı, tehlike tanımlama, tarihsel veriler ve uzman kararından elde edilen niteliksel 

bilgileri kullanarak en kötü durum senaryosunu (ya da senaryolarını) tanımlamaktır. Etki Temelli 

yaklaşımda Yİ’ler ve İşletmecilerin en kötü durum senaryosu konusunda hemfikir olması gerekir. 
62

 

Bu yöntemin temel varsayımı, koruma önlemleri  nüfusu en ciddi kazadan korumak için yeterli ise 

bunların, daha az ciddi bir kaza ile başa çıkmak için de kullanılabilir olduğudur. Bu nedenle yaklaşım, 

sadece kazaların olasılığını değil etkilerini değerlendirir. 
63

 

Pratik açıdan bakıldığında, Yİ’ler tarafından AKUP prosedüründe Etki Temelli yaklaşım (belirlenimci 

yaklaşım) kullanıldığında, Kurululuş çevresinde Risk Temelli Yaklaşıma göre daha geniş güvenlik 

bölgeleri olacaktır (her iki yaklaşımda da Kuruluş çevresinde aynı güvenlik mesafesi gerektirecek kaza 

senaryoları olabileceği dikkate alınmalıdır). 

Diğer yandan Etki Temelli yaklaşım, uzman görüşüne dayalı nitel analizler ve nitel tehlike tanımlama 

analizi bilgilerini kullanır ve analiz sonuçları uzman görüşüne dayalı olarak değişebileceğinden daha 

özneldir. 

Etki Temelli yaklaşım, Almanya, Finlandiya, Lüksemburg, İspanya, Belçika ve Avusturya’da 

kullanılmaktadır  (bkz. Ek - 14). 

Almanya ve İsveç’te kullanılan Etki Temelli yaklaşımın basitleştirilmiş bir şekli, genel ayırma 

mesafeleri kullanır. Bu mesafeler genellikle seçilmiş senaryolardan türetilmiştir ve ihtiyatlı bir Şekilde 

geliştirilmiştir. En basit şeklinde mesafeler, benzer tesislerin geçmiş veri veya deneyimleri ve uzman 

görüşü dikkate alınarak belirlenmiştir. 

                                                   
61 Bu yaygın yaklaşımlara ek olarak, etki temelli ve risk temelli yaklaşımları bir araya getiren karma yaklaşımlar, 

genel güvenlik mesafeleri Tabloları ve yarı nicel yaklaşımlar da kullanılmaktadır. 
62 Kirchsteiger C., Risk Assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive, Industrial Safety 

Series, Vol. 6 
63

 EC, Land Use Planning Guidelines in the Context of Article 12 of the Seveso II Directive 96/82/EC as 
amended by Directive 105/2003/EC, s. 21 
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Almanya’da, bir Etki Temelli yaklaşıma dayanan zorunlu bir lisans prosedürü, tüm Seveso tesisler 

pratik olarak sıfır risk olması gerekir. Bu nedenle, İşletmeciler uygun hafifletici önlemler (güvenlik 

bariyerleri, donanım ve prosedürler işten örn. yeterli tasarımı, tesis, eğitim yönetimi, vs) geliştirmek 

gerekir. 

İsveç’te kullanılan yaklaşım, en kötü durum senaryosuna, gürültü, koku ve rutin salımlar gibi farklı 

zararlı etmenleri de kapsar. Bu nedenle, İsveç’te belirlenen koruma bölgeleri daha büyüktür. 
64

 

İşletmecilere Etkileri: 

Etki Temelli yaklaşım nispeten daha büyük koruma bölgeleri önerdiğinden bu seçenek, yoğun kentsel 

alanlarda gelişmiş mevcut Kuruluşlar için ciddi bir maliyet anlamına gelecektir. Bazı tesisler, özellikle 

Alt Seviye olanlar konut bölgesi içinde kalmıştır. 

Mevcut Kuruluşlar ya doğrudan çevredeki araziyi satın alarak (ya da hükümetten satın almasını talep 

ederek) ya da yeni risk azaltım ekipmanları (ör. koruma bariyerleri, özel ekipman) ile özel güvenlik 

prosedürlerine (ör. özel eğitim) yatırım yapmalıdır. Bu seçenek, özellikle arazi satın alma durumunda 

söz konusu idari maliyetleri artıracaktır. Ayrıca, mevcut Kuruluşlar için acil durum müdahalelerinin 

hazırlanması ve uygulanması ayrıntılı azaltım eylemlerini gerektirecektir ve daha geniş kapsamda 

yürütülecek olan azaltım faaliyetlerinin maliyeti daha fazla olacaktır. 

Mevcut Kuruluş ve tesisleri genişletmek isteyen İşletmeciler için arazi kısıtlamaları engel teşkil 

edecektir. Bu durum, İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi eski sanayi bölgelerinde daha ciddi olacaktır. 

Bütün bunlar aynı zamanda sigorta şirketlerine ödenen primlerin  artmasına neden olacaktır. 

Seveso’yla ilgili risk azaltma ekipmanları, güvenlik prosedürleri, idari maliyetler ve sigorta 

primlerinin maliyeti, Yeni Kuruluşlar için daha düşük olacaktır çünkü İşletmeciler alanları risk 

analizine göre seçebilecektir ve bu sayede Kuruluş çevresinde yeterli büyüklükte koruma alanı elde 

etmek için ekstra ve pahalı ekipman ve özel güvenlik prosedürleri gerekli olmayacaktır. Bu da 

Seveso’nun teşvik ettiği risk azaltma ekipmanı, güvenlik prosedürleri, idari maliyetler ve sigorta primi 

bütçesinin küçülmesi anlamına gelecektir. 

Öte yandan yeni Kuruluşlar çalışanların yaşadıkları bölgelerden ve müşterilerden uzakta olacağı için 

daha yüksek ulaşım ve lojistik maliyetler anlamına gelecektir. 

Her iki kuruluş tipi (mevcut ve yeni) için, Seçenek 3.1 bazı maliyetlerin azalmasına neden olabilir. İlk 

olarak, Etki Temelli yaklaşım daha basittir ve Risk Temelli yaklaşımdan daha az uzmanlık gerektirir. 

Bu nedenle daha az zaman alır ve değerlendirme sürecinin maliyeti İşletmeci için daha düşüktür. 

İkincisi, önlemler risk bölgelerine göre maksimize edileceğinden ötürü kaza olduğu durumda 

müdahale maliyeti daha düşük olacaktır. 

Bu seçenek, mevcut Kuruluşların yakınında yaşayan paydaşların eğitilmesi ve daha iyi 

bilgilendirilmesini gerektirecektir. Yeni arazi planlaması aynı zamanda insan ve taşınmazların 

etkilenebilirliğini azaltmak için belli yapı (örneğin, okul, hastane) ve faaliyetlerin yasaklanması 

anlamına gelecektir. Bu seçeneğin ayrıca arazi ve konut fiyatları üzerinde etkisi olabilir ve (şimdiye 

kadar gerçekleşmemiş olsa da) devletin ya da işletmecilerin bu taşınmazları satın almasına dair 

varsayımsal bir olasılığı da içinde barındırır.  
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Yeşil alanlardaki yeni kuruluşlar için bu etkilerin azalması ve Kuruluş çevresinde yerleşim alanı 

bulunmadığı durumlarda daha da az olması beklenir. 

Kamu Sektörüne Etkileri: 

Yİ’ler üzerindeki en büyük etki, diğer önlemlerin riskleri azaltamadığı durumlarda alanın çevresindeki 

taşınmazların kamulaştırılmasıdır. Varsayımsal olarak, Yİ’ler araziyi satın almak ve eski sanayi 

bölgelerinde inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirmek zorunda kalabilir. Yİ’ler, Seveso Kuruluşlarının 

olduğu bir alanda arazi kullanım planlaması şartlarının kısa vadede yerine getirilmesi mümkün 

olmadığında, daha eski Kuruluşların ve/veya yakın çevredeki konutların kullanımını aşamalı olarak 

yasaklama yoluyla risklerin uzun vadede hafifletilmesini ele almalıdır. Bu önlemler, mülk sahiplerine 

tazminat verilmesini gerektirir. 

Etki Temelli yaklaşım, Risk Temelli yaklaşıma göre genellikle daha büyük güvenlik bölgeleri tanımlar 

ve bu nedenle Yİ’lerin yeni ekipman ve güvenlik prosedürlerinin yanı sıra yeni yönetim yöntemlerine 

daha fazla yatırım yapmalarını gerektirir. Yerel idarelerin de bu alanda yatırım yapması gerekecektir. 

Yeni kaza azaltma ve acil durum ekipman ve tesisleri açısından, mevcut kuruluşlar için (örneğin 

Kocaeli eski sanayi bölgesinde bulunan kuruluşlar için) Yİ’lerin özel acil durum ekipmanları, yangın 

söndürme ve kaza kontrol ekipmanları satın alması ve mevcut tesislerini geliştirmesi gerekir. Yeni 

ekipman ve prosedürlerin maliyeti, yeni sanayi bölgelerindeki kuruluşlar için daha az olacaktır. 

Güvenlik prosedürleri açısından, Yİ’lerin yeni kaza önleme ve itfaiyenin eğitilmesi gibi bilinçlendirme 

prosedürleri geliştirmesi gerekir. Büyük bölgeler aynı zamanda uzman kararı ve denetimler ve 

uygulama gibi idari hususlara göre gözetim süreçlerine yatırım yapma ihtiyacı anlamına gelecektir. 

En kötü durum senaryolarının belirlenmesi için işletmeci ile fikir birliği sağlanması gerektiğinden, 

Yİ’ler ve yerel idareler, özellikle karmaşık endüstriyel prosesler söz konusu olduğunda, daha 

meşakkatli ve uzun süren tartışmalar ve müzakereler yürütmek zorunda kalacaktır. Bu da seçeneğin 

idari maliyetlerinin daha yüksek olması anlamına gelecektir. 

Daha geniş bir koruma bölgesinde Yİ’lerin sürece daha çok sayıda paydaş dahil etmesi 

gerekeceğinden, karmaşık müzakereler ve daha yüksek maliyetli bilinçlendirilmesine programları söz 

konusu olabilir. 

Öte yandan, Etki Temelli yaklaşım daha az bilimsel veri ve uzmanlık gerektirdiğinden ilgili idareler 

tarafından kolayca kullanılır ve dolayısıyla Risk Temelli yaklaşıma göre Yİ’ler için daha az 

maliyetlidir. 

Çevresel etkiler: 

Bu çalışmada, mevcut Kuruluşlar için önemli çevresel etkisler tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, 

yeni Kuruluşlar için bazı çevresel etkiler söz konusu olabilir. 

Mevcut Kuruluşlar için hem risk temelli hem de sonuç temelli yaklaşım, çevre üzerindeki olumsuz 

etkileri dikkate alır (en kötü durum dahil) ve bunları azaltmayı hedefler. 

Yeni Kuruluşlar için farklılıklar olabilir. Bu kuruluşların yer seçiminde daha geniş bir alandaki olası 

kazaların sonuçları dikkate alınacağı için Etki Temelli yaklaşımın çevresel etkileri daha az olabilir. 

Sosyal etkiler: 

Bu seçeneğin, Kuruluş yakınında yaşayan halkın sağlığı ve hakları üzerinde farklı etkileri olacaktır. 
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Kuruluş çevresindeki nüfusun sağlığı ve güvenliği açısından bu seçeneğin, özellikle yeni Kuruluşlarda 

kaza olması durumunda, olumlu etkileri olacaktır (bkz. Tablo 6). Artırılmış güvenlik bölgeleri ve bu 

bölgelerde alınan diğer önlemlerin, yaşam beklentisi, ölüm oranı ve morbidite açısından 

bireylere/topluluklara olumlu etkileri olacaktır. Ancak sosyo-ekonomik çevre üzerindeki etkileri 

(çalışma ortamı, gelir, eğitim, meslek), Seveso Kuruluşunun çevresindeki tesisin ve/veya nüfusun 

başka bir yere taşınması ve konut ve diğer taşınmazların kamulaştırılması gibi bazı sorunlara neden 

olabilir. Bazı durumlarda, taşınmaz sahiplerine verilecek- tazminatlar fikir ayrılıklarına yol açabilir. 

Tablo 6 - Etki Temelli Yaklaşımın Toplum Üzerindeki Etkileri 

Etki Temelli Yaklaşım Mevcut Kuruluşlar Yeni Kuruluşlar 

Kazadan önce Sağlık ve Güvenlik 

konuları 

Yok 

 

Olumlu çünkü sanayi ve konut 

bölgelerinden daha uzakta 

konumlanmaları riski azaltır. 

 

Kazadan sonra Sağlık ve Güvenlik 

konuları 

Kısa vadede yok 

Uzun vadede çok olumlu çünkü 

bazı kişiler Kuruluş çevresinden 

uzaklaşmaya başlayacak ve arazi 

planlaması yeni inşaatı 

yasaklayacaktır.  

Çok olumlu çünkü koruma 

alanında yaşamaya izin 

verilmeyecektir. 

Yaşanacak yer seçiminde ve 

taşınmaz kullanımında kısıtlar 

Olumsuz: yeni yapılar ve diğer 

arazi kullanımlarını sınırlandırır 

Yok 

Çevresel etkilerde olduğu gibi, bu yaklaşım sosyal ihtiyaçlara maksimum düzeyde cevap verir. 

Uygulama sürecinde bildirim ve atölye çalışmaları ile olası bir kazanın paydaşları arasında daha iyi 

iletişim sağlanacaktır. Bu nedenle, ölüm ve yaralanma riski düşük olarak kabul edilir. 

Öte yandan, en kötü durum senaryosunda yetersiz ve/veya hatalı uzman görüşü, toplum üzerinde 

yüksek bir olumsuz etki yaratacaktır. 

Aynı Şekilde, mevcut Kuruluşların olumsuz sosyal nietkileri en aza indirmek için vatandaşların daha 

güvenli bölgelere ya da yeni yerleşim alanlarına taşınmaları, ticari ve endüstriyel alanlar arazi 

kullanım planına uygun olarak inşa edilmelidir. Arazi kullanım planına kısıtlandırmalar getirilmezse, 

bir kaza durumunda mülk sahiplerinin sayısı nedeniyle daha fazla bürokrasi olacaktır. 

5.3.2 Seçenek 3.2. Risk Temelli Yaklaşım 

Seçeneğin açıklaması: 

Bu seçenek, ülkenin AKUP yaklaşımının Risk Temelli olduğunu varsayar. Risk temelli karar kriterleri 

ile ilişkili olan Risk Temelli yaklaşımda çoğunlukla nicel terimler kullanılır. 
65

 

Risk-temelli yaklaşımlari riski olası bir dizi kazanın etkileri ile bu kazaların olasılığının bir 

kombinasyonu olarak tanımlar. Sonuçlar, bireysel ve/veya toplumsal risk - bireysel risk kontürleri ve 

toplumsal risk (F-N) eğrileri  - olarak ifade edilir. 
66

 Bu yaklaşımda, prosedürdeki tüm potansiyel 

olarak ilişkili olayları göz önünde bulundurarak mümkün olduğunca gerçekçi olmaya çalışılır. 

                                                   
65 JRC Report EC, Land Use Planning Guidelines in the Context of Article 12 of the Seveso II Directive, s. 21 
66 İki farklı risk verisi kullanılmıştır: kazadan etkilenebilecek kişilerin maruz kalacağı risk (bireysel risk) ve 

kişileri grupça ele alan risk (toplumsal risk). 
(i) Bireysel risk, tesisin belirli bir noktasında bulunan bireyin bir kaza nedeniyle ölme olasılığı olarak ve  
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Risk Temelli yaklaşım, belli bir tehlikenin riskini yöneterek kayıp potansiyelini belirlemektir. Risk 

Temelli yaklaşım değerlendirilirken, etkilenen varlıkların değeri, tehlike olasılığı, kaza ihtimali, 

varlıklara gelecek zararın muhtemel raddi, müdahale maliyetleri ve mülkiyet sahiplerine verilecek 

tazminat dikkate alınmalıdır. Öte yandan, kabul edilebilir riskin ne olduğu riskin değerlendirildiği 

koşullara bağlıdır (bkz.Ek - 13). 

Bu yaklaşımı seçen Üye Devletlerin temel nedeni, arazi değerleri ve yetersizliği nedeniyle planlama ve 

bölgeleme sırasında güvenlik mesafelerini en aza indirmektir. 

Bu yaklaşım, İngiltere’de ve Hollanda’da kullanılır ve Yunanistan’da vaka çalışmalarında 

uygulanmıştır. AKUP kriterleri, hesaplanan riskin kabul edilebilirlik kriterlerine dayanmaktadır. 

Örneğin, Hollanda’da kabul edilebilir maksimum bireysel risk 10
-6

/yıl ile tanımlanır. Bu, riski 10
-

6
/yıldan az olan alanların herhangi bir müdahale ile korunmadığı anlamına gelir. Bu yaklaşım yoğun 

olarak kentleşmiş ülkelerde arazi kullanım planlamasında daha fazla esneklik sağlar. 

Hollanda’da risk kriterleri, 1985 yılında Hollanda Parlamentosu’na gelen genel bir çevre politikası 

belgesinin bir parçası haline gelmiştir ve daha sonra tekrar gözden geçirilmiştir. Aynı Bakanlığın çevre 

koruma ve arazi kullanım planlamasından da sorumlu olması ilginç bir noktadır. 

İşletmecilere Etkileri: 

Bu seçenek ekonomik olarak uygundur. 

Küçük güvenlik bölgelerinin İşletmecilere maliyeti aşağıdakiler sebebiyle daha düşüktür: 

 Daha az arazi satın alma, 

 Daha az yeniden iskan veya tazminat. 

Ancak bu yaklaşımda küçük güvenlik bölgesi nedeniyle önlemler daha fazla olacaktır ve böylece, 

başlangıçtaki olumsuz etki ve müdahale ile tazminat maliyetleri daha yüksektir. Etki Temelli 

yaklaşıma kıyasla, İşletmecinin önlemlere daha fazla yatırım yapması gereklidir. İşletmecinin diğer 

paydaşları bilgilendirmek için bildirim yapması ve atölye çalışmaları yürütmesi gerekir. 

Ayrıca, bu yaklaşımda risk değerlendirme hesaplaması daha karmaşıktır ve daha fazla uzmanlık 

gerektirir. Tesis başına geliştirilen senaryoların sayısı daha yüksektir. 

Kamu Sektörüne Etkileri: 

Yetkili idare üzerindeki kamuoyu baskısı daha yüksek olacaktır. Yİ’ler yerel halka risk temelli 

yaklaşımının sonuçlarını açıklarken zorluklar yaşayacaktır. 

Ayrıca, yetkili makamın AKUP için karmaşık risk değerlendirme prosedürlerini değerlendirmek için 

daha fazla uzmanlığa ihtiyacı olacaktır. 

Çevresel etkiler: 

Hiçbir önemli çevresel etki tespit edilmemiştir. Ancak bir kaza durumunda, çevresel zarar olasılığı 

Etki Temelli yaklaşımın ‘en kötü durum senaryosu’ndan daha yüksek olabilir. 

                                                                                                                                                               
(ii) Toplumsal risk, farklı insan grupları için tanımlanan, belirlenmiş düzeyde eşit ya da ondan daha büyük 
herhangi bir ölümcül kazanın olma olasılığı olarak tanımlanmıştır (Kirchsteiger C., 1998). 
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Sosyal etkiler: 

Bu seçenek, yerleşimlere daha az kısıtladığı ve Kuruluşların yer değiştirmesini daha nadiren 

gerektirdiği için nispeten olumlu bir sosyal etkiye sahiptir. 

Ancak bir kaza durumunda, ölüm ve yaralanma olasılığı, Etki Temelli yaklaşımın ‘en kötü durum 

senaryosu’na göre daha yüksek olabilir ve bu nedenle çevreye verilen zararın telafi edilmesi de daha 

güç olabilir.Tablo 7’de Risk Temelli yaklaşımın mevcut ve yeni Kuruluşlara etkisi özetlenmiştir. 

Tablo 7 - Risk Temelli Yaklaşımın Toplum Üzerindeki Etkileri 

Risk Temelli Yaklaşım Mevcut Kuruluşlar Yeni Kuruluşlar 

Kazadan önce Sağlık ve 

Güvenlik konuları 

 

Kısa vadede yok çünkü 

kuruluşların yakınında yaşayan 

insanların sayısı hemen 

artmayacaktır. 

Uzun vadede olumsuz çünkü 

kuruluşların yakınında yaşayan 

insanların sayısı artacaktır. 

Olumsuz çünkü kuruluşların 

yakınında yaşayan insanların 

sayısı zamanla artacaktır. 

 

Kazadan sonra Sağlık ve 

Güvenlik konuları 

 

Kısa vadede yok çünkü 

kuruluşların yakınında yaşayan 

insanların sayısı hemen 

artmayacaktır. 

Uzun vadede çok olumsuz 

çünkü kuruluşların yakınında 

yaşayan insanların sayısı 

artacaktır. 

Çok olumsuz çünkü kuruluşların 

yakınında yaşayan insanların 

sayısı artacaktır.  

 

Yaşanacak yer seçiminde ve 

taşınmaz kullanımında kısıtlar 

 

Çok olumlu çünkü yeni yapılar 

ve diğer arazi kullanımlarında 

diğer seçeneğe göre daha az 

sınırlama olacaktır. 

 

Olumlu çünkü yeni yapılar ve 

diğer arazi kullanımlarında diğer 

seçeneğe göre daha az sınırlama 

olacaktır ancak kısıtlamalara 

maruz kalan kişi sayısı çok daha 

azdır. 

 

5.3.3 Politika Alanının etkilerinin özeti 

Bu çalışmada Risk Temelli yaklaşımın Türkiye için daha uygun olduğu görülmüştür. Türkiye geniş bir 

yüzey alanı ve nispeten düşük nüfus yoğunluğuna sahip olmasına rağmen, mevcut Seveso 

Kuruluşların çoğu İstanbul, Kocaeli ve İzmir gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde 

bulunmaktadır. Etki Temelli yaklaşım 1.031 km
2
’lik bir alan ve 1.211.932 kişiyi kapsarken Risk 

Temelli yaklaşım 177 km
2
’lik bir alan ve 208.142 kişiyi kapsamaktadır (bkz. Ek - 3) 

Risk Temelli yaklaşım, İşletmeciler üzerindeki etkiler ve sosyal etkiler açısından üstündür. 
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Yİ’ler ve yerel idareler üzerindeki etkileri açısından yaklaşımlar eşdeğer görünmektedir. Yine de Etki 

Temelli yaklaşımın daha fazla kişi ile müzakere ve Kuruluşun yakınında kamulaştırma ihtiyacı 

doğuracağı açıktır. Mevcut Kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması ve taşınması Yİ’lere büyük bir 

mali yük getirmektedir. Bu durum Risk Temelli yaklaşımda daha az yaygın olacaktır. İşletmeciler 

büyük kaza riskleri azaltmak için ekstra güvenlik önlemleri alacaktır. 

Diğer yandan, Risk Temelli yaklaşımın en önemli dezavantajı, büyük kazalar hakkında kapsamlı 

uzmanlık ve veri gerektirmesidir; bu da karmaşık bir prosedür olduğu için maliyeti çok daha yüksek 

olacaktır. Risk Temelli yaklaşımda bir kaza durumunda özellikle politik etkiler daha olumsuz 

olacaktır. 

Çevresel etkiler açısından önemli bir fark yoktur. 

Ancak bir kaza durumunda Etki Temelli yaklaşımın ekonomik, çevresel, sosyal etkileri ve kamu 

üzerindeki etkisi daha olumlu olabilir. 

Ülkenin güvenlik kültürü ve nüfus yoğunluğunun risk değerlendirme yaklaşımı ile arasında doğrudan 

olmayan, cüzi bir ilişki vardır. AB deneyimi, Hollanda gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu 

ülkelerde genellikle Risk Temelli yaklaşım seçilirken Almanya, Finlandiya ve İsveç gibi düşük nüfus 

yoğunluklu ülkelerde genellikle Etki Temelli yaklaşımın tercih edildiğini göstermektedir. 

Genel olarak, her iki politika seçeneğinin olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Seçenek 3.1 Türkiye için 

daha uygun olmakla beraber Seçenek 3.2 yoğun endüstriyel alanlarda, özellikle İstanbul ve Kocaeli 

için, olumlu görünmektedir. 

5.4. Politika Alanı 4: İdari Ceza Stratejileri 

5.4.0 Politika Alanının Açıklaması 

DEA çalışmasının son politika alanı, İşletmecilerin Direktif’in yükümlülüklerini yerine getirmesini 

sağlamak için Yİ’ler tarafından kullanılan idari ceza stratejileridir. 

Direktif’in uygulanması, Seveso İşletmecilerine pek çok yükümlülük getirecektir. Direktif’in 

uygulandığı ve yürütüldüğü dönemde, İşletmecilerin mali ve idari yükler nedeniyle yükümlülüklerini 

yerine getirmekten kaçınması gibi durumlarla
67

 karşı karşıya kalınacaktır.
 
 

Bazı İşletmeciler kanun dışı (yasadışı ve kaçak) çalışmayı seçebilir ya da kendi yükümlülüklerini tam 

olarak yerine getirmeyebilir (kural dışı). Uygun idari ceza uygulamaları, çevreye verilen zararı 

sınırlandırır, aslına uygun yenileme yapılmasını sağlar, durumun tekrarlamasını önler ve İşletmecinin 

elde etmiş olabileceği herhangi bir haksız avantajı ortadan kaldırabilir.
68

 

Bu nedenle Üye Devletler yasaklama emrine karşı bir temyiz süreci olmasını sağlamalıdır. İdari ceza 

uygulamaları arasında aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır: 

– Sözlü veya yazılı uyarı 

– Para cezası 

– Kovuşturma 

                                                   
67 İşletmeci tarafından büyük kazaların önlenmesi ve tehlikelerin azaltılması iöin alınan tedbirler ciddi seviyede 

eksiktir ve/veya bildirim, raporlar ya da gerekli diğer bilgiler belirlenen zamanda teslim edilmemiştir. 
68

 E. Versluis. Enforcement Matters: Enforcement and compliance of European directives in four Member States. 
Doctoral Thesis. Utrecht University. 2003. 
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– Şirketin kapatılması 

Genel olarak Seveso II Direktifi’nin kullanımı yasaklayan hükümleri çift yönlü bir amaca hizmet eder: 

 Yetkili İdarelerin insan sağlığı ve güvenliği ve/veya çevre koruma söz konusu olduğunda katı 

tedbirler uygulayabilmesi için yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. 

 Yetkili İdareler, Direktif’in resmi yükümlülüklerini yerine getirmek istemeyen ya da yerine 

getiremeyen İşletmecilere karşı baskı uygulayabilir (disiplin cezası). 

Direktif ÜD’nin Yİ’lere denetim ve yaptırım yetkisi ve kaynaklarını sağlanması konusuna önem 

vermekle beraber, İşletmecilerin gerekli düzeltici önlemler almasını teşvik edecek belirli bir idari ceza 

stratejisi tanımlamaz. 

İdari ceza uygulamaları, genellikle idari ceza sıklığı ve şekli, idari ceza araçları ve denetçilerin resmi 

cezaya karar vermeden önce şirkete özgü koşulları ne kadar dikkate aldığı gibi açılardan farklılık 

gösterir (bkz. Ek - 15). Katı idari ceza uygulamalarında denetçiler ihlal tespit eder etmez yaptırım 

uygulayabilir. Diğer taraftan, daha az katı olan uygulamalar şirketlere ikinci, hatta üçüncü bir şans 

verir. Yani aynı olay için denetçiler yazılı uyarı gibi daha ‘hafif’ ya da kovuşturma gibi daha ‘ciddi’ 

araçlar kullanır. 

Idari ceza stratejisinin Kuruluşun türü ve büyüklüğüne göre değiştiği de not edilmelidir. Üst Seviye ve 

Alt Seviye Kuruluşların Direktif’e uyum açısından sorumlulukları farklıdır. Bu nedenle, farklı 

Kuruluşların Direktif’e uyum sağlarken farklı eksiklikleri olacaktır. Ayrıca, Direktif’in kamu 

güvenliği ve çevreye dair hükümlerine uyulmamasının pek çok olumsuz etkisi olacaktır. 

Sorumlulukların eksik bir Şekilde yerine getirilmesi Üst Seviye Kuruluşlar arasında daha yaygın 

olurken kayıt dışı faaliyetler Alt Seviyeki Kuruluşlar arasında daha sık görülebilir. 
69

 

Şu anda Türkiye’de Büyük Endüstriyel Kaza Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, Yİ’ler kuruluş veya tesis 

kapatmakta ya da bir yürütme seçeneği  olarak kullanımı yasaklamaktadır. Ayrıca, İşletmeciler  

 Güvenlik Raporu teslim etmediği takdirde ya da  

 Dahili Acil Durum Planı teslim etmediğinde,
 70

 

Yİ’ler kullanımı yasaklayabilir. Bu iki yöntem dışında hiçbir ön uyarı ya da orantılı uygulama yoktur. 

Özetle, REC Türkiye, Türkiye’de etkili bir idari ceza stratejisi geliştirilmesi için iki seçenek 

belirlemiştir: 

 Seçenek 4.1. Katı İdari Ceza Stratejisi 

 Seçenek 4.2. Kademeli/Orantılı İdari Ceza Stratejisi 

5.4.1 Seçenek 4.1. Katı İdari Ceza Stratejisi 

Seçeneğin Açıklaması: 

Bu seçenekte hükümet, düzeltici tedbirlerin hızlıca alınması için, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

ve şartlara uymayan İşletmecilere katı bir idari ceza stratejisi uyguyarak kuruluşu kısmen veya 

                                                   
69 Avrupa deneyimi, yürütmedeki en büyük sorunun Üst Seviye Kuruluş olarak sınıflandırılan KOBİ’ler 

olduğunu göstermektedir. 
70

 Ayrıca, ÇŞB Bildirim Sistemi’nde bulunmayan ancak Seveso Kuruluşu olarak tanımlanan Kuruluşlar için 
başka şartlar bulunmamaktadır 
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tamamen kapatır. Bu idari ceza, denetçilerin şirketlere ihlali ortadan kaldırması için ikinci veya üçüncü 

bir şans vermesine kıyasla daha fazla yasal yaptırım yanlısıdır. 

İdari ceza ölçeğinin en üstünde, Yİ’lerin bütün kuruluş veya bir tesisin faaliyetlerini durdurması kararı 

vardır. Bu idari cezalar herhangi bir uyarı yapılmaksızın uygulanacaktır. İşletmeciler usulsüzlüğü 

ortadan kaldırdıktan sonra Yİ’ler tarafından kabul edildiği durumda tekrar faaliyete başlayabilir. 

Özetlemek gerekirse, İşletmeciler, sektör ve toplum için ekonomik kaybı azaltmak amacıyla, Yİ’ler 

mümkün olduğunca hızlı bir Şekilde düzeltici tedbirleri teyit edecektir. Çoğu ÜD bu katı idari ceza 

stratejisini kullanmamaktadır (bkz. Ek - 5. 8 ). 

İşletmecilere Etkileri: 

Bu seçenek, yalnızca kurallara uymayan işletmeciler için değil, kuruluşların tedarikçileri ve 

endüstriyel ve bireysel tüketicileri de etkileneceği için aynı zamanda ülke ekonomisi için  de olumsuz 

ekonomik sonuçlar doğuracaktır. İşletimin uzun süreli kesintiye uğraması, istihdamı da etkileyecektir. 

Kurallara uymayan  İşletmeciler için ya da ulusal ekonomiye maliyet, kuruluşun kapalı olacağı gün 

sayısının tahmin edilmesindeki zorluklar nedeniyle hesaplanamamaktadır. Çevre Kanunu ile İş 

Kanunu’na göre kuruluşun kapatılmasına dair örnekler olmasına rağmen, büyük kaza şartları ile 

ilişkileri konusunda veriler sınırlıdır. 

Bu nedenle, ülke ekonomisi için toplam maliyetin belirlenmesi mümkün olmamakla birlikte ankete 

verilen cevaplardan birinde kuruluşun kapalı olacağı günlerin 2 milyon avro maliyet anlamına geleceği 

belirtilmiştir. 

Kamu sektörüne etkileri: 

Bu seçeneğin etkileri genel olarak olumsuzdur. Olumlu tarafı, herhangi bir kaza durumunda, Yİ’lerin 

ve denetçilerin sorumlu tutulmayacağı ve sorumluluklarının asgari düzeye ineceğidir. 

Yİ görevlisinin sadece iki seçeneği vardır: Faaliyetin durdurulması ya da durdurulmaması. İdari ceza 

vermek daha kolay olsa da ceza vermeme seçeneğinin yarattığı baskı daha güçlü olabilir. 

Diğer taraftan, bu seçeneğin olumsuz sonuçları olabilir. Birincisi, kuruluşun kapatılmasının olumsuz 

etkileri göz önünde bulundurularak, küçük veya büyük uyumsuzluklara ceza verilmemesini teşvik 

edebilir. 

İkincisi, verilen büyük cezalar nedeniye, İşletmeciler üretim kaybını önleme amacıyla daha küçük 

uyumsuzluklar için dahi yolsuzluk yapmayı seçebilir. 

Üçüncüsü, büyük bir kaza durumunda ve kazanın insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkisi, , 

toplum ve medyanın Yİ’leri yolsuzluk veya idari cezaların yetersizliği ile suçlamasına neden olabilir. 

Dördüncüsü, kapatma durumunda İşletmeciler, kanuni tazminat için mahkemeye gidecektir. Eylemin 

yasaya uygun olmadığı kararı verildiği takdirde, bu kanuni tazminat devlet bütçesi için ek maliyet 

anlamına gelecektir. 

Çevresel etkiler: 

Herhangi bir kaza olmadığı durumda bu seçeneğin hiçbir çevresel etkisi yoktur. 

Ancak herhangi bir kaza durumunda, katı cezalar nedeniyle Kuruluşlar tüm yükümlülüklere uyma 

eğiliminde olacaktır ve bu da çevresel riskleri azaltacaktır. 
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Sosyal etkiler: 

Kapatma gibi katı cezalar, Kuruluş çalışanlarını ve tedarikçilerini ekonomik açıdan zorda 

bırakacağından sosyal hayatlarını da etkilemiş olacaktır. Kapatma durumunda, çalışanlar ve 

tedarikçiler üzerindeki olumsuz sosyal ve ekonomik etkiler daha yüksek olacaktır. 

5.4.2 Seçenek 4.2. Kademeli/Orantılı İdari Ceza 

Seçeneğin açıklaması: 

Bu seçenekte, Seveso Kuruluşu belirli yükümlülükleri (güvenlik raporu hazırlanması, dahili acil 

durum planının hazırlanması, güvenlik raporunun şartlarının uygulanması ve büyük kaza risk 

değerlendirmesi) yerine getirmiyorsa yetkili idareler, ihlal ile orantılı bir idari ceza belirler. 

Bu yaklaşım çoğu durumda belli bir para cezasının ödenmesi ile sonuçlanır ve Yİ’ler Kuruluşların 

Direktif şartlarına ve denetim raporuna uyması için yeterli zaman verecektir. Para cezasının miktarı, 

ihlalin büyüklüğü ve/veya önleme için belirlenen miktara bağlıdır. Bazı durumlarda sadece sözlü uyarı 

yapılır. Uyum için verilen süre, eksikliklerin giderilmesinin ekonomik ve teknik yönlerini dikkate alır. 

Bu dönemde kuruluş faaliyetlerine devam edecek ve yetkili idare uzmanları ve denetçiler tekrar 

kuruluşu denetlemeye gittiklerinde denetim raporunda belirtilen koşullar yerine getirilmişse faaliyete 

devam edilir. Gerekli şartlar yerine getirilmediği takdirde, verilen süre sonunda yetkili idare daha katı 

uygulama yöntemlerinin uygulanmasına ve eksikliklerin önemine göre proses ünitelerinin ve hatta tüm 

kuruluşun kapatılmasına karar verebilir. 

Üye Devletler arasında İngiltere, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Belçika (Flaman) bu seçenek 

açısından iyi örneklerdir. 

İşletmecilere Etkileri: 

Bu seçeneğin Kuruluşa ve ülke ekonomisi üzerindeki ekonomik etkisi daha azdır. Uzmanın 

denetimden sonra eksikliğin büyük bir kazaya neden olmasının olası olmadığı yönünde karar vermesi 

durumunda Kuruluş faaliyete devam edebilir. Ancak ek cezaları önlemek için eksikliklerin uzman 

tarafından gerekli görüldüğü Şekilde giderilmesi için çalışılması gereklidir. 

Kamu sektörüne etkileri: 

Bu seçeneğin olumsuz etkileri daha azdır. 

Yİ’lerin elinde dört seçenek vardır: Öneri, uyarı, emir veya gerekli durumlarda kapatma. Dolayısıyla 

bu seçenek Yİ’nin iş yükünün bir miktar artmasına neden olacaktır. 

Kuruluşta herhangi bir eksiklik tespit edildiği durumda, yetkililer İşletmecilere Direktif’in şartlarını 

yerine getirmesi için süre verir. Bundan sonra denetçiler eksikliğin giderilip giderilmeğini kontrol 

etmek için Kuruluşa tekrar gider. Şartların yerine getirilmemesi durumunda denetçi başka kontrol 

süreçlerine geçecektir. 

Diğer taraftan, yetkili idarelerin bürokratik iş yükü, artan uygulama türü ve sayısı nedeniyle artacaktır. 

Belgelerin hazırlanması ve denetim raporları için harcanan zaman artabilir. 

Çevresel etkiler: 

Bu seçeneğin tespit edilen önemli bir çevresel etkisi yoktur. 

Teknik eksiklikler tam olarak kontrol edilmediği takdirde bu seçeneğin çevre üzerindeki etkisi 

olumsuz olabilir. 
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Sosyal etkiler: 

Bu seçeneğin tespit edilen önemli bir sosyal etkisi yoktur. 

Teknik eksiklikler tam olarak kontrol edilmediği takdirde bu seçeneğin Kuruluş çevresindeki sosyal 

etkisi olumsuz olabilir. 

5.4.3 Politika Alanının etkilerinin özeti 

Her iki yaklaşım da caydırıcı bir etkiye sahip olduğu için İşletmecilerin önleyici tedbirler almasını 

sağlamakla birlikte Kademeli İdari Ceza Türkiye için daha uygundur. 

Güvenlik belgelerinin eksikliği çoğunlukla idari süreçteki bir aksaklıktan kaynaklanır. Örneğin, 

mevcut Kuruluşlar, Direktif’in belgeleme şartlarını yerine getirmeden faaliyetlerine devam eder. 

Güvenlik belgelerinin eksik oluşu Kuruluşların faaliyetlerinin askıya alınmasını gerektiriyorsa 

faaliyetleri hemen durdurulmalıdır. Bu nedenle, idari süreçteki bir eksik nedeniyle Kuruluşların direkt 

kapatılması uygun olmayacaktır. Özetle, kademeli idari cezanın faydaları şunlardır: 

- İşletmeciler için daha az ekonomik zarar getirmektedir. 

- Ulusal ekonomi üzerinde daha az olumsuz etki yaratır. 

- Uyumsuzluk ve cezalar arasında oranın korunması ile daha adil bir ceza sistemidir. 

- Yetkili İdarelerin etkinliği ve adilliğine dair şikâyet ve eleştiriler azalacaktır. 

- Yİ uzmanları ve denetçileri üzerinde daha az baskı yaratacaktır. 

- Uygulanması daha kolaydır. 
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6. Sonuç ve Tercih Edilen Seçenekler 

6.1. Ana Maliyetler ve Faydalar 

Seveso II Direktifi’nin uygulanması, önemli çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlayacaktır: 

- Direktif’in uygulanması, büyük kazaların sayısını azaltacak ve sonuçlarını hafifletecektir. Bu 

aşağıdakilere yol açacaktır: 

o Tehlikeli maddelerin hava, toprak ve suya kaza nedeniyle salımında azalma; 

o Toplum sağlığına daha az zarar (daha az can kaybı, yaralanma ve toplum sağlığı 

üzerinde uzun vadeli olumsuz etki)  

o Kuruluşların yakın çevresindeki taşınmazlara daha az zarar (konut, ticari, kamu ve 

sosyal alanlar vb.)  

o Kuruluşlarda tesis içi hasarda azalma. 

- Doğru Şekilde iç hukuka aktarma ve uygulama olmadan, AB Türkiye’nin üyelik başvurusunu 

reddecektir. Dahası, Direktif’in başarılı bir Şekilde uygulanması, Türk Hükümeti’ni AB üyelik 

müzakerelerinde destekleyecektir. 

- Direktif’in doğru bir Şekilde uygulanması, usulsüzlük cezalarını ve AB üyesi olduktan sonra 

kötü itibar riskini azaltacaktır. 

- Güvenlik kültürünün iyileştirilmesi (iş güvenliği, süreç güvenliği, tesis dışı güvenlik vb.) 

Ancak, Direktif’in hükümet, işletmeler ve tüketiciler açısından olumsuz ekonomik etkileri olacaktır. 

Direktif, güvenlik yönetim sistemleri, risk değerlendirme yaklaşımları, kapsamlı ve sıkça hazırlanan 

raporlar, arazi kullanım planlaması, yoğun denetim ve kamuoyu bilgilendirme konularında teşvik 

ederek sistematik ve bilimsel yollarla hedeflerine ulaşır. Bu araçlar ise özel sektör ve kamu için ek 

maliyetlere yol açmaktadır. 

Direktif’in uygulanmasının Türkiye’ye maliyeti, 2021 yılında (BD) 62 milyon civarında olacaktır. Bu 

rakam sadece idari maliyetlere denk gelmekte ve asli yatırımlar ve arazi kullanım planlaması 

politikalarından kaynaklanan maliyetleri içermez. Bu maliyetler toplam maliyeti önemli ölçüde 

artıracaktır. 

Genel olarak, niteliksel bir değerlendirme, Direktif’in uygulanmasının Türkiye için faydalı olduğunu 

göstermektedir. 

6.2. Tercih Edilen Seçenek(ler) 

Türkiye’de Direktif’in uygulanması için farklı seçenekler vardır. Bu seçeneklerin, genel maliyetler, 

faydalar ve paydaşlara dağılımı üzerinde etkileri vardır. Çalışma aşağıdaki seçeneklerin tercih edilmesi 

gerektiğini göstermektedir. 

Bölüm 5’te her seçeneğe dair sunulan seçeneklerin, İşletmeciler, kamu, çevre ve toplum üzerinde 

yaratacağı sonuçlara dayanan etkileri olumlu/olumsuz Şekil 17’de özetlenmiştir.  
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Şekil 17 – Etkilerin Özeti 

Options / Impacts on İşletmeciler Kamu  Çevre Toplum 
Tercih Edilen 

Seçenek 

Politika Alanı  0: Düzenleme Yapmama 

Seçenek 0.0. Düzenleme 

Yapmama 
    

Seçenek 0.1. Düzenlemee     

Politika Alanı 1: İdari Yapı 

Seçenek 1.1. İki Yetkili İdare      

Seçenek 1.2. Tek Yetkili İdare     

Seçenek 1.3. Üç Yetkili İdare ve 

Koordinasyon Merkezi 
    

Politika Alanı 2: Risk Değerlendirme Çerçevesi 

Seçenek 2.1. Yetkili İdare 

Tarafından Belirlenen Çerçeve 
    

Seçenek 2.2. İşletmeciler 

Tarafından Belirlenen Çerçeve 
    

Politika Alanı 3: Arazi Kullanım Planlaması Yaklaşımları 

Seçenek 3.1. Etki Temelli 

Yaklaşım 
    

Seçenek 3.2. Risk Temelli 

Yaklaşım 
    

Politika Alanı 4: Idari Ceza Stratejileri 

Seçenek 4.1. Katı Idari Ceza 

Stratejisi 
    

Seçenek 4.2. Orantılı Idari ceza 

Stratejisi 
    

Genel olarak, bir seçeneğin etkileri, düzenleme yapmama seçeneğinin etkileri ile aynı politika alanı altındaki diğer 

seçeneklerin etkileri karşılaştırılmıştır. 

Etkilenenler  

 

İşletmeciler 

İşletmeciler için uyum maliyetlerindeki değişiklikler, işletmelere/KOBİ’lere getirilen 

idari yük, yenilik ve teknolojik gelişmeye olan etki, yatırımdaki değişim gibi ekonomik 

ve idari maliyetlerin yanı sıra genel makro ve mikro ekonomik etkilere odaklanır. 

Kamu Sektörü Idari yapı ve kamu kurumları için uygulama maliyetine odaklanır. 

Çevre Hava, su ve toprak kirliliği ve arazi kullanımındaki değişikliklere odaklanır. 

Toplum 
Seçeneğin sağlık, güvenlik, çalışan ve halk güvenliği, istihdam düzeyleri ya da iş 

kalitesi, vatandaşların hakları üzerindeki etkisine odaklanır.  
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Değerlendirilen Etkilerin Özeti 

On bir seçeneğin ekonomi, bütçe, çevre ve topluma etkilerinin analizi sonucunda çalışmanın tercih 

ettiği seçenekler ve genel öneriler aşağıdaki gibidir: 

Tercih edilen seçenekler 

İdari Yapı   

Seçenek 1.3. Üç Yetkili İdare ve Koordinasyon Merkezi 

Tanım Ana etkiler 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yİ olarak 

atanmalıdır. 

Yİ’lere ek olarak, Türkiye’nin bir koordinasyon 

kurulu kurarak bu üç Yİ arasındaki işbirliğini 

artırması ve kamu yetkililerine teknik yardımda 

bulunması gerekmektedir. 

- Diğer seçeneklere göre işletmecilere daha az 

idari yük oluşturur (7000 gün ve yıllık 500.000 

avro)  

- Direktif hükümlerinin daha tutarlı ve düzenli 

bir Şekilde uygulanması  

- Yİ’ler arasında daha az fikir ayrılığı  

- Daha standardize bir sistemi gerekli kılar ve 

şeffaflığı artırabilir 

- AB ülkelerindeki deneyimler Yİ’ler arasında 

koordinasyonun gerekli olduğuna işaret ediyor 

Risk Değerlendirme Çerçevesi   

Seçenek 2.2. Yetkili İdare Tarafından Belirlenen Çerçeve 

Tanım Ana etkiler 

Yİ’ler bir risk değerlendirme çerçevesi hazırlar 

ve bunun İşletmeciler tarafından uygulanmasını 

kontrol eder. Yİ’ler Direktif kapsamındaki her 

sektör için standartları, teknikleri, araçları ve 

yazılımı tanımlar. Yİ’lerin çerçeveyi 

kuruluşların teknik uzmanları ve diğer 

paydaşlarla (STK’lar, üniversiteler vb.) birlikte 

hazırlaması gereklidir. 

Yİ’ler, İşletmecilerin kendi Çerçevelerinin 

Direktif’in bilgi şartlarına uygun ve uyumlu 

olduğunu  kanıtlamalarına izin verme şartıyla, 

Komuta ve Kontrol yaklaşımı ile Direktifi 

uygulamaya başlamalıdır. 

Bunun yanı sıra, DEA çalışması bu seçeneği 

Direktif’in uygulanmasının ilk etapları için 

önermektedir. Uzun vadede İşletmeciler devlet 

yardımı olmadan uygun Risk Değerlendirme 

Araçlarını kullanmalıdır. Direktif’in 

performansa dayalı bir yaklaşım öngördüğü 

- İşletmecilerin risk değerlendirme faaliyetlerinin 

kalitesinin asgari seviyesini belirler 

- Büyük risklerle ilgili bilgiyi ve bilginin 

karşılaştırılabilirliğini artırır. Yİ’ler ve 

İşletmeciler arasında ana konularda ortak bir 

anlayış oluşmasını sağlar. 

- İşletmeciler arasında haksız rekabeti 

engelleyebilir 

- KOBİ’lerin Direktif’e uyum sağlamasında 

yardımcı olur ve maliyetlerinin azalmasını 

sağlar 

- Artan yatırım maliyetine karşın Yİ’ler için 

toplam maliyeti azaltır. Tek bir sistem uyum, 

kolay kontrol ve denetime olanak verir 

Denetçiler ve diğer personel görevlerini daha 

kolay ve hızlı bir Şekilde gerçekleştirebilir. 

- Kuruluşlarında kullanılan mevcut sistemlerin 
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dikkate alınmalıdır. Direktif ile uyumlu olduğunu kanıtlayabilen 

İşletmeciler, Yİ’ler tarafından belirlenen 

çerçeveyi uygulamaktan muaf tutulmalıdır 

Arazi Kullanım Planlaması Yaklaşımı   

Seçenek 3.2. Arazi kullanım planlaması için risk temelli yaklaşım 

Tanım Ana etkiler 

Risk temelli yaklaşımlar riski, bir dizi olası 

kazanın sonuçları ile bu kazaların gerçekleşme 

olasılığının kombinasyonu olarak tanımlar. 

Güvenlik alanları bu sebeple tahmini risklere 

göre tanımlanır. 

Olay senaryoları ile yürütülen bir yönetim 

süreci ve potansiyel kayıpların olasılığının ve 

büyüklüğünün ölçümü 

Bu yaklaşım, prosedürün içerdiği tüm 

potansiyel olarak ilgili olayları dikkate alarak 

mümkün olduğunca gerçekçi olmaya 

çalışmaktadır 

- Görece küçük güvenlik alanları İşletmeciler 

için daha az maliyet yaratır. Kuruluşların 

çoğunluğu (%50.2) altı ildedir. Bu illerde arazi 

pahalıdır. 

- Daha az arazi satın alımı 

- Daha az tekrar yerleşme veya tazminat 

- Kuruluşların etrafında yeni gelişme alanlarına 

dair daha az kısıtlama 

- Daha az sosyal direnç 

- AB ülkelerindeki deneyimler bu seçeneğin 

birçok Üye Devlet’te kullanıldığını gösteriyor 

Idari Ceza Stratejileri   

Seçenek 4.2. Orantılı Idari Ceza Stratejisi 

Tanım Ana etkiler 

Bu seçenekte, bir Seveso kuruluşu belirlenmiş 

zorunluluklara uymadığı takdirde, Yİ’ler ihlal 

ile orantılı bir idari ceza stratejisi/mekanizması 

kullanır. 

Bu yaklaşımda çoğunlukla belli bir ceza ödenir 

ve Yİ’ler Kuruluşların Direktif’in 

yükümlülüklerine  uyum sağlaması için yeterli 

zaman tanır. Cezanın miktarı ihlalin seviyesine 

bağlıdır ve buna önlem için bir miktar daha 

eklenebilir. Bazı durumlarda yalnızca sözlü 

uyarı verilebilir. 

- İşletmeciler için daha az ekonomik kayıp 

- Ulusal ekonomi açısından daha az ekonomik 

kayıp 

- İhlal ile orantılı idari ceza daha adil 

- Yİ’lerin etkinliği ve adilliğine dair daha az 

şikayet ve eleştiri 

- Yİ’ler ve denetçiler üzerinde daha az baskı 

- Uygulanması daha kolay 

Genel Öneriler 

Öneriler Nedenler ve Ana etkiler 

- Yİ’lerin, İşletmelerin ve diğer paydaşların  

teknik kapasitesinin artırılması için Kapasite 

Geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

 

- Yİ’lerin ana ilkeler, standartlar vb. 

hazırlamasına yardımcı olacaktır. 

- Direktif’e uyum oranı artabilir. 

- Tutarlılık artacaktır. 

- Kuruluşların kapsamının/seviyesinin 
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belirlenmesinde Yİ’lere yardımcı olacaktır. 

- Kamu farkındalığı ve katılımı artacaktır. 

- KOBİ’ler için uyum maliyetleri görece yüksek 

olduğundan bu işletmeler desteklenmelidir. 

- Bu Direktif’in KOBİ’ler üzerindeki 

‘Geriletici Etkilerini’ azaltacaktır. 

- Seveso şartları sigorta sistemine dahil 

edilmelidir. 

- Büyük kazalarla ilgili hususların sigorta 

sistemlerine dahil edilmesi Kuruluşların 

uyum seviyesini artırır. 

- Coğrafi Bilgi Sistemlerine dayalı, kamuya açık 

bir ulusal Seveso haritası hazırlanmalıdır. 

- Kamu farklındalığını artıracaktır. 

- Yİ’ler ve yerel kurumlar, bu haritaları 

planlama faaliyetlerinde kullanabilir. 

- Yİ’ler büyük kazalara ilişkin araştırma 

faaliyetlerini ve azaltım yöntemlerini teşvik 

etmeli. Özellikle kazaların nedenleri ve etkileri 

(maliyet), çevresel ve sosyal yönlerini de ele 

alacak Şekilde ayrıntılı bir Şekilde 

değerlendirilmeli.  

- Yİ’ler büyük kazalar için bir veritabanı 

oluşturmalı 

- İşletmeciler ve Yİ’ler kimyasallar içeren 

endüstriyel kazaların analizi sayesinde 

dersler çıkarabilir ve gelecekteki kazaları 

engelleyebilir. 

- Büyük kazalara, erken uyarı sistemlerine ve 

bilgi ve izleme sistemlerinin birlikte 

çalışmasına yönelik araştırma faaliyetlerine 

yatırım yapmak. 

- Türkiye’nin AT’ye büyük kazaları rapor 

etmesine yardımcı olacaktır. 

6.3. Maliyetlerin Tercih Edilen Seçeneklere Göre Dağılımı 

REC Türkiye tarafından geliştirilen modele göre, 2012 ve 2021 (BD) arasındaki 10 yıl için 62 milyon 

avro idari maliyet olması bekleniyor. REC tarafından yapılan çalışma, toplam maliyetin %63’ünün 

İşletmeciler ve %27’sinin Yİ’ler tarafından karşılanacağını öngörmüştür. 

Politika Alanları 1, 3 ve 4’ün,  paydaşlar arasındaki maliyet dağılımı üzerinde etkisi azken Politika 

Alanı 2, dağıtıcı etkiye sahiptir. Politika Seçeneği 2.1. İşletmeciler ve özellikle KOBİ’ler için 

maliyetleri azaltır ve Yİ’ler için artırırken Politika Seçeneği 2.2’nin etkisi tam tersi olacaktır. 
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7. Ekler 
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Ek - 1. Birinci  Politika Alanının Politika Seçenekleri 

Politika Seçeneği 1.1 İki Yetkili İdare 

 

Kamu Kurumlarının Yükümlülükleri 

Kamu Kurumları 

ÇŞB ÇSGB AFAD 
Yerel 

Makam 

Genel Yükümlülükler         

Bildirim sisteminin kurulması x       

Kuruluşların kapsamının belirlenmesi x       

Rehberlerin hazırlanması x X     

Standartların belirlenmesi x X     

Denetimler (Dönemsel ve Yerinde Denetimler)         

Genel denetim planı x X     

Denetim sıklığı/1 p/y x x     

Denetim raporu x x     

Güvenlik yönetim sistemi x x     

Güvenlik Raporlarının ve Büyük Kaza Önleme 

Politikalarının Değerlendirilmesi ve Onaylanması  

        

Güvenlik Raporlarının Değerlendirilmesi   x     

Saha ziyareti   x     

Güvenlik Raporlarının onaylanması   x     

Arazi Kullanım Planlaması         

Güvenlik alanlarının/mesafelerinin belirlenmesi       X 

Yeni kuruluşların yer seçimi x     X 

Mevcut Kuruluşlar için arazi kullanımına ilişkin faaliyetler       X 

Domino Etkileri         

Domino etkilerinin belirlenmesi       X 

Harici Acil Durum Planı Hazırlamak         

Harici acil durum planı hazırlamak      X 

Planı test etmek      X 

Kamuyu Bilgilendirmek         

Kamuyu bilgilendirmek x x x X 

Kazaların Soruşturulması         

Kaza soruşturması x x     

Soruşturma sonucunun yayımlanması x x     

İdari Ceza         

Kuruluşu kapatmak x x     

Diğer eylemler x x     

AT’ye raporlama          

Kaza Raporları x x     

Genel Uygulama Raporları x       
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Politika Seçeneği 1.2 Tek Yetkili Makam 

 

Kamu Kurumlarının Yükümlülükleri 

Kamu Kurumları 

ÇŞB ÇSGB 
AFA

D 

Koordinas

yon 

Merkezi  

Yerel 

Maka

m 

Genel Yükümlülükler           

Bildirim sisteminin kurulması       x   

Kuruluşların kapsamının belirlenmesi       x   

Rehberlerin hazırlanması       x   

Standartların belirlenmesi       x   

Denetimler (Dönemsel ve Yerinde Denetimler)           

Genel denetim planı       x   

Denetim sıklığı/1 p/y       x   

Denetim raporu       x   

Güvenlik yönetim sistemi       x   

Güvenlik Raporlarının ve Büyük Kaza Önleme 

Politikalarının Değerlendirilmesi ve Onaylanması  

          

Güvenlik Raporlarının Değerlendirilmesi       x   

Saha ziyareti       x   

Güvenlik Raporlarının onaylanması       x   

Arazi Kullanım Planlaması           

Güvenlik alanlarının/mesafelerinin belirlenmesi X     c X 

Yeni kuruluşların yer seçimi X     c X 

Mevcut Kuruluşlar için arazi kullanımına ilişkin 

faaliyetler 

X     c X 

Domino Etkileri           

Domino etkilerinin belirlenmesi       x   

Harici Acil Durum Planı Hazırlamak           

Harici acil durum planı hazırlamak     x c X 

Planı test etmek     x c X 

Kamuyu Bilgilendirmek           

Kamuyu bilgilendirmek       x   

Kazaların Soruşturulması           

Kaza soruşturması       x   

Soruşturma sonucunun yayımlanması       x   

İdari Ceza           

Kuruluşu kapatmak       x   

Diğer eylemler       x   

AT’ye raporlama            

Kaza Raporları       x   

Genel Raporlar       x   
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Politika Seçeneği 1.3 Üç Yetkili İdare ve Koordinasyon Merkezi 

 

Kamu Kurumlarının Yükümlülükleri 

Kamu Kurumları 

ÇŞB ÇSGB AFAD 
Koordinasyon 

Merkezi  

Yerel 

Makam 
 

Genel Yükümlülükler           

Bildirim sisteminin kurulması x         

Kuruluşların kapsamının belirlenmesi x         

Rehberlerin hazırlanması x X x c   

Standartların belirlenmesi x X x c   

Denetimler (Dönemsel ve Yerinde 

Denetimler) 
          

Genel denetim planı x X   c   

Denetim sıklığı/1 p/y x X   c   

Denetim raporu x X   c   

Güvenlik yönetim sistemi x X   c   

Güvenlik Raporlarının ve Büyük Kaza 

Önleme Politikalarının Değerlendirilmesi 

ve Onaylanması  

          

Güvenlik Raporlarının Değerlendirilmesi x X   c   

Saha ziyareti x X   c   

Güvenlik Raporlarının onaylanması x X   c   

Arazi Kullanım Planlaması           

Güvenlik alanlarının/mesafelerinin 

belirlenmesi 
x     c X 

Yeni kuruluşların yer seçimi x     c X 

Mevcut Kuruluşlar için arazi kullanımına 

ilişkin faaliyetler 
x     c X 

Domino Etkileri           

Domino etkilerinin belirlenmesi x X   c X 

Harici Acil Durum Planı Hazırlamak           

Harici acil durum planı hazırlamak     x c X 

Planı test etmek     x c X 

Kamuyu Bilgilendirmek           

Kamuyu bilgilendirmek x X x c X 

Kazaların Soruşturulması           

Kaza soruşturması x X   c   

Soruşturma sonucunun yayımlanması x X   c   

İdari Ceza           

Kuruluşu kapatmak x X   c   

Diğer eylemler x X   c   

AT’ye raporlama            

Kaza Raporları x x   c   

Genel Raporlar x     c   
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Ek - 2. Seveso II Direktifi’nin Uygulanmasının Zorunlu Maliyetlerini Hesaplama 

Seveso II Direktifi’nin hükümleri ve uygulanması incelenerek aşağıda faaliyetleri ile açıklanan 3 

önemli maliyet tipi olduğu görülmüştür: 

 İdari maliyetler, bildirim, güvenlik belgeleri ve raporları hazırlama, denetim ve eğitim 

faaliyetleri ile ilgilidir. Bu maliyetler İşletmeciler, Yİ’ler ve belediyeler tarafından karşılanır. 

 Reel maliyetler, tehlikeli süreçler ve maddelerle çalışmaktan kaynaklı, fiziksel uyum 

tedbirleri, güvenlik ekipmanı vb. işletim/bakım maliyetleri gibi ‘iş maliyetleri’ olup doğrudan 

Seveso II Direktifi ile ilgili değildir. 

 Arazi kullanımı maliyetleri, arazi satın alımı veya tesisler ve/veya konutların taşınması ile 

ilgili maliyetlerdir. 

Ek - 2. 1. İdari Maliyetler 

Toplam idari uyum maliyetlerini değerlendirmek amacıyla REC Türkiye tarafından geliştirilen model, 

2012 - 2021 (BD) dönemi için 62 milyon avro toplam maliyet öngörmektedir. İşletmeciler toplam 

maliyetin %63’ünden, kamu kurumları ise %27’sinden sorumlu olacaktır (bkz. Tablo 8).  

Tablo 8 – Toplam İdari Maliyetler (BD - avro) 

   

Modelinin oluşturulması için aşağıdaki adımlar izlenmiştir. İlk önce REC Türkiye Tablo 8’de 

listelenmiş olan, uyum sağlanması ve Direktif’in uygulanması için gerekli ana idari ve maddi 

faaliyetleri seçmiştir. 

Mevcut Durum bölümünde de belirtildiği gibi, ikinci olarak REC Türkiye Seveso Kuruluşlarına dair 

tahminler yapmıştır. Bu hesaplamalarda, alt seviye Kuruluş sayısı olarak 426 ve Üst Seviye için ise 

401 kullanılmıştır. Üçüncü olarak, danışma süreci ve diğer Üye Devletlerin deneyimlerine dayanarak 

bir dizi maliyet tahmini hazırlanmış ve doğrulanmıştır (bkz. Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11). 
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Tablo 9 - Üst Seviye İşletmeler İçin Maliyet Tahminleri 

 

 

Assumptions

Price (Per Unit) - EUR

Trainin

gs 

(ope)

Additi

onal 

Costs 

(ope)

Inform

ation 

Costs 

(ope)

Code Sector of Upper Tier SEVESO Etablishment

Number 

of 

Facilities

Multiplie

r

Trainings 

for the 

Experts 

of the 

Operator

s

Other 

costs

First 

Preparati

on

 Review

First 

Preparati

on

 Review

First 

Preparati

on

 Review

First 

Preparati

on

 Review
Drilling - 

Test

Assessm

ent Costs

Inspectio

n Costs

Informati

on Costs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N/A N/A N/A N/A ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope

1

petrochemical (e.g oil refineries,storage and distribution)
58 100 2.000 10.000 2.500 90 270 500

2 manufacturing 86 60 1.000 6.000 1.500 90 270 500

3 chemical installations (excludeing  petrochemical) 60 100 1.000 10.000 2.500 90 270 500

4 Processing of metals 16 40 1.000 4.000 1.000 90 180 500

5 transporting and storage 24 40 1.000 4.000 1.000 90 180 500

6 Power generation, supply and distribution 12 100 1.000 10.000 2.500 90 180 500

7 Mining activities 7 40 1.000 4.000 1.000 90 180 500

8 Other activity (not included above) 2 40 1.000 4.000 1.000 90 180 500

9 water and sewage and waste management 2 60 1.000 6.000 1.500 90 180 500

10 agriculture 60 1.000 6.000 1.500 90 180 500

Assumptions

Price (Per Unit) - EUR

Trainin

gs 

(gov)

Additi

onal 

Costs 

(gov)

Inform

ation 

Costs 

(gov)

Code Sector of Upper Tier SEVESO Etablishment

Number 

of 

Facilities

Multiplie

r
Trainings

First 

Preparati

on

 Review

Drilling - 

Test 

(Office 

Drilling 

and Live 

Play)

Assessm

ent Costs

Inspectio

n Costs

Other 

Costs

Informati

on Costs

1 2 3 4 19 20 21 22 23 24 25 26

N/A N/A N/A N/A gov gov gov gov gov gov gov gov

1

petrochemical (e.g oil refineries,storage and distribution)
58 100 100 360 1.625 250

2 manufacturing 86 60 100 360 1.625 250

3 chemical installations (excludeing  petrochemical) 60 100 100 360 1.625 250

4 Processing of metals 16 40 100 360 845 250

5 transporting and storage 24 40 100 360 845 250

6 Power generation, supply and distribution 12 100 100 360 845 250

7 Mining activities 7 40 100 360 845 250

8 Other activity (not included above) 2 40 100 360 845 250

9 water and sewage and waste management 2 60 100 360 845 250

10 agriculture 60 100 360 845 250

Cost to the Public Authorities

EEP (gov)

Inspection & 

Assessment 

Costs (gov)

Costs to the operators

Safety Report  

(ope)
MAPP (ope) SMS (ope) IEP (ope)

Inspection & 

Assessment 

Costs (ope)
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Tablo 10 - Alt Seviye İşletmeler İçin Maliyet Tahminleri 

 

Assumptions

Price (Per Unit) - EUR

Trainin

gs 

(ope)

Additi

onal 

Costs 

(ope)

Inform

ation 

Costs 

(ope)

Code
Sector of Upper Tier SEVESO 

Etablishment

Number 

of 

Facilities

Multiplie

r

Trainings 

for the 

Experts 

of the 

Operator

s

Other 

costs

First 

Preparati

on

 Review

First 

Preparati

on

 Review

First 

Preparati

on

 Review

First 

Preparati

on

 Review
Drilling - 

Test

Assessm

ent Costs

Inspectio

n Costs

Informati

on Costs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N/A N/A N/A N/A ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope ope

1

petrochemical (e.g oil 

refineries,storage and distribution)
97 100 5.000 12.000 3.000 1.500 375 7.500 1.875 9.000 1.875 2.000 180 1.080 1.500

2 manufacturing 30 60 3.000 7.200 1.800 900 225 4.500 1.125 5.400 1.350 2.000 90 720 1.500

3

chemical installations (excludeing  

petrochemical)
60 100 3.000 12.000 3.000 1.500 375 7.500 1.875 9.000 1.125 2.000 90 720 1.500

4 Processing of metals 10 40 2.000 4.800 1.200 600 150 3.000 750 3.600 900 2.000 90 540 1.500

5 transporting and storage 36 40 2.000 4.800 1.200 600 150 3.000 750 3.600 900 2.000 90 540 1.500

6

Power generation, supply and 

distribution
12 100 5.000 12.000 3.000 1.500 375 7.500 1.875 9.000 1.875 2.000 180 1.080 1.500

7 Mining activities 5 40 2.000 4.800 1.200 600 150 3.000 750 3.600 900 2.000 90 540 1.500

8 Other activity (not included above) 40 2.000 4.800 1.200 600 150 3.000 750 3.600 900 2.000 90 540 1.500

9

water and sewage and waste 

management
1 60 3.000 7.200 1.800 900 225 4.500 1.125 5.400 1.350 2.000 90 720 1.500

10 agriculture 60 3.000 7.200 1.800 900 225 4.500 1.125 5.400 1.350 2.000 90 720 1.500

AVERAGE 3.000 7.680 1.920 960 240 4.800 1.200 5.760 1.253 2.000 108 720 1.500

Assumptions

Price (Per Unit) - EUR

Trainin

gs 

(gov)

Additi

onal 

Costs 

(gov)

Inform

ation 

Costs 

(gov)

Code
Sector of Upper Tier SEVESO 

Etablishment

Number 

of 

Facilities

Multiplie

r
Trainings

First 

Preparati

on

 Review

Drilling - 

Test 

(Office 

Drilling 

and Live 

Play)

Assessm

ent Costs

Inspectio

n Costs

Other 

Costs

Informati

on Costs

1 2 3 4 19 20 21 22 23 24 25 26

N/A N/A N/A N/A gov gov gov gov gov gov gov gov

1

petrochemical (e.g oil 

refineries,storage and distribution)
97 100 500 4.500 500 1.000 1.620 3.705 500

2 manufacturing 30 60 500 2.700 300 1.000 1.350 2.535 500

3

chemical installations (excludeing  

petrochemical)
60 100 500 4.500 300 1.000 1.080 2.535 500

4 Processing of metals 10 40 500 1.800 200 1.000 1.080 2.145 500

5 transporting and storage 36 40 500 1.800 200 1.000 1.080 2.145 500

6

Power generation, supply and 

distribution
12 100 500 4.500 500 1.000 1.080 2.145 500

7 Mining activities 5 40 500 1.800 200 1.000 1.080 2.145 500

8 Other activity (not included above) 40 500 1.800 200 1.000 1.080 2.145 500

9

water and sewage and waste 

management
1 60 500 2.700 300 1.000 810 2.145 500

10 agriculture 60 500 2.700 300 1.000 810 2.145 500

AVERAGE 500 2.880 300 1.000 1.107 2.379 500

Costs to the operators

Safety Report  

(ope)
MAPP (ope) SMS (ope) IEP (ope)

Inspection & 

Assessment 

Costs (ope)

Cost to the Public Authorities

EEP (gov)

Inspection & 

Assessment 

Costs (gov)
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Tablo 11 - Kuruluş başına toplam yıllık idari maliyet (bin avro) 

Değerlendirme ve denetleme gibi bazı aktiviteler daha fazla araştırma yapılmasını gerektirmiştir. REC 

bu faaliyetler için uzmanların deneyimlerine dayanarak İşletmeciler ve Yİ’ler tarafından bu 

faaliyetlere ayrılan gün sayısını kullanmıştır. Örneğin, taşıma ve depolama sektöründe, İşletmeciler ve 

Yİ’ler tarafından denetimlere ayrılan toplam sure sırasıyla 6 gün ve 16.5 gündür (bkz. Tablo 12). 

Ayrılan zaman, farklı Yİ’lerden gelen denetçilerin ihtiyacı olan gün sayıları toplanarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo 12 – Üst Seviye Seveso Kuruluşları İçin İnceleme ve Değerlendirme İş Yükü 

 

 

Tablo 13 - Alt Seviye Seveso Kuruluşları İçin İnceleme ve Değerlendirme İş Yükü 

 

Model iki tür Kuruluş (Alt Seviye ve Üst Seviye) ve ekonomik sektörlere göre işletilmiştir. 

Direktif’in, her Kuruluş kategorisinin yükümlülüklerine göre farklı etkileri olacaktır. Üst Seviye 

Kuruluşlar için 2012 ila 2021 (BD) arasındaki 10 yıllık dönemde 47,2 milyon avro olurken Alt Seviye 

Kuruluşlar için aynı dönemde (BD) 14,8 milyon avro olacaktır. 

Code Type of Upper Tier SEVESO Etablishment Assessment - ope Inspections - ope Assessment - gov Inspections - gov

1 petrochemical (e.g oil refineries, storage and distribution) 2 12 18 28,5

2 manufacturing 1 8 15 19,5

3 chemical installations (excluding petrochemical) 1 8 12 19,5

4 Processing of metals 1 6 12 16,5

5 transporting and storage 1 6 12 16,5

6 Power generation, supply and distribution 2 12 12 16,5

7 Mining activities 1 6 12 16,5

8 Other activity (not included above) 1 6 12 16,5

9 water and sewage and waste management 1 8 9 16,5

10 agriculture 1 8 9 16,5

Code Type of Upper Tier SEVESO Etablishment Assessment - ope Inspections - ope Assessment - gov Inspections - gov

1 petrochemical (e.g oil refineries, storage and distribution) 1 3 4 12,5

2 manufacturing 1 3 4 12,5

3 chemical installations (excluding petrochemical) 1 3 4 12,5

4 Processing of metals 1 2 4 6,5

5 transporting and storage 1 2 4 6,5

6 Power generation, supply and distribution 1 2 4 6,5

7 Mining activities 1 2 4 6,5

8 Other activity (not included above) 1 2 4 6,5

9 water and sewage and waste management 1 2 4 6,5

10 agriculture 1 2 4 6,5

Kaynak Alt Seviye Üst Seviye 

EU-VRI (2008) - <20 

UK (2005) 13 60 

Nutek (2006) 1.3 23 

FEA (2009) 50 180 

CETS (2008/9) - 70 

GR ve DADP’nin  güncelleştirilmiş idari yük tahmini (2009) 2 10 

En düşük tahmin 2 10 

Ortalama 5 30 

En yüksek tahmin 15 100 
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Sektörler açısından, en çok etkilenen petrokimya endüstrisi (%48) ve kimya endüstrisi (%21) olacaktır 

(bkz. Şekil 18 – ) 

Şekil 18 – İdari Maliyetlerin Seveso Sektörlerine Dağılımı (avro) 

     

Kaynak: REC Türkiye, 2012 

Ek - 2. 2. Asli Uyum Maliyetleri 

İdari masraflardan daha önemli kabul edilen reel maliyetleri tahmin etmek mümkün olmamıştır. 

Bununla birlikte, reel maliyetlerin Kuruluş güvenlik standartlarını artıracağı söylenebilir ve doğrudan 

Seveso II Yönergesi ile ilgili olarak değil, tehlikeli süreç ve ürünlerle çalışmanın tipik ‘iş maliyeti’ 

olarak kabul edilmelidir. Örneğin, bir kuruluş Seveso Kuruluşu olursa üretim sürecinde ya da kimyasal 

maddelerin depolanmasında değişiklik yapmak için yatırım yapması gerekebilir. 

İngiltere (2005) Seveso II Düzenleyici Etki Analizi (nihai), Üst Seviye Kuruluşlar için xxx 

maliyetlerin idari  maliyetler kadar olduğunu göstermektedir. Alt Seviye Kuruluşlar için xxx 

maliyetleri ise yapılan iki anketin sonuçlarında büyük ölçüde değişiklik göstermektedir ve idari 

maliyetlerle aynı olabileceği gibi idari maliyetlerden %5 aralığında farklılaşabilir. 

Söz konusu DEA çalışması, tesis değişikliklerini(plant modifications) dahil etmemiştir ancak bu anket 

ve diğer DEA çalışmaları bunun önemli bir maliyet unsuru olduğunu göstermektedir. 

Ek - 2. 3. Arazi kullanım maliyetleri 

Arazi kullanım maliyetleri, Direktif’teki güvenlik alanı ile ilgili bilgi eksik olduğu için tahmin 

edilememiştir. Kamu yetkilikerinin ilk olarak her kuruluş için Seveso ile uyumlu arazi kullanım 

planları geliştirmesi ve bunun ardından ve bu planlarla örtüşen arsa ve konut alanları için değer 

tahmini yapması gereklidir. Ancak, 2010 tarihli yönetmelik böyle bir yükümlülük gerektirmemektedir. 

Özellikle Direktif’in uygulama etkileri açısından birçok belirsizlik vardır. Arazi maliyetleri doğrudan 

güvenlik alanının büyüklüğüne bağlıdır ve farklı arazi kullanım planlaması yaklaşımlarına göre 

farklılık gösterir. 
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Bu DEA çalışmasında, AB’den çeşitli maliyet örnekleri incelenmiştir. Örneğin, Fransa’da teknolojik 

risk önleme planlarının (PPRT) - binlerce kamulaştırma içeren arazi kararları- tahmini toplam maliyeti 

2.3 milyar avro civarındadır.  

Bir PPRT’nin ortalama maliyeti yaklaşık 30 bin avrodur. Bu planın hazırlanması bir kişinin altı ayını 

alır. Görece az sayıda Kuruluşun büyük fiziksel tedbirler alması gerekse de fiziksel değişiklikler ve 

kamulaştırmanın plana dahil edilmesi çok önemli maliyetlere yol açabilir. Fransa’da 420 Kuruluş için 

toplam maliyet 2,3 milyar avro tutarındadır. Bu verilerden hareketle, AB 27’deki tüm Üst Seviye 

Kuruluşlar için toplam maliyet 25 milyar avro olarak tahmin edilmiştir.  

İkinci örnek olan Avusturya’da, Ekonomi Bakanlığı, Seveso II Direktifi’nin uygulanmasında bütün 

Kuruluşlar için koruma/güvenlik bandı/mesafesi konusunu ele almıştır. Her Kuruluş çevresindeki 

alanın sınırlandırılacağına dayanan bir senaryoya göre basit bir güvenlik bandı kuralının maliyetine 

tabidir. 300 metrelik bir güvenlik bandı uygulandığında toplam yaklaşık 250.000 m
2
’lik bir alan elde 

edilmektedir. Avusturya’daki 145 Seveso Kuruluşu için, 95 avro/m
2
 arazi değeri üzerinden 

hesaplandığında toplam maliyet 3,4 milyar avrodur. Benzer senaryolar, AB 27 için toplam Üst Seviye 

Kuruluş sayısı ve olası bir arazi değeri kullanarak yapılabilir. 

Bu örnekler, mevcut Kuruluşlara AKUP şartlarının uygulanmasının (bir defaya mahsus maliyetler olsa 

da birkaç yüz milyon ila milyarlarca avro arasında değişebilen) yüksek maliyetleri olabileceğini 

göstermektedir. 

Seveso II Direktif’ne uyum sağlanmasına yönelik arazi kullanım planlamasının toplam maliyetini 

değerlendirmek için REC Türkiye farklı yaklaşımlara yönelik bir model geliştirmiştir. Bu model farklı 

yaklaşımların gerektirdiği güvenlik bölgeleri hakkında genel bir fikir vermesine rağmen, İşletmeciler 

ve Yİ’ler için maliyet verisi sunmamaktadır (bkz. Ek - 3).  
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Ek - 3. Arazi Kullanım Planlaması Maliyet Tahmini İçin Ayrıntılı Maliyet Hesapları 

Bu ek, REC tarafından geliştirilen model ile hesaplanan, Seveso II Direktifi ile uyumlu arazi kullanımı 

planlamasının toplam maliyet tahminine dayanmaktadır. Büyük endüstriyel kazaları önlemek ve 

kazaların etkilerini sınırlandırmak için, Türkiye’de Seveso Kuruluşları çevresinde uygun güvenlik 

mesafeleri ve daha iyi arazi kullanım planlaması geliştirilmelidir. Arazi kullanım planlaması 

modelinde arazi kullanım planlaması toplam maliyetini hesaplamak için üç ana yaklaşım 

kullanılmıştır: 

1. ADIM: Etki Temelli Yaklaşım 

2. ADIM: Risk Temelli Yaklaşım 

3. ADIM: Genel Tablo Yaklaşımı 

Türkiye’deki Seveso Kuruluşu sayısı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Seveso Bildirim Sistemi’nden 

yararlanılmıştır. Seveso Kuruluşları 174 ilçede yer almaktadır. 

Arazi kullanım planlaması modelleri için 126 ilçenin nüfus yoğunluğu Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) 2007 verilerinden alınmıştır. Kalan 48 ilçe bağımsız ilçe olmadıklarından nüfus yoğunluğu 

verileri TÜİK’te bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu ilçelerin nüfus yoğunluğu, eskiden bağlı oldukları 

ilçelerin nüfus yoğunluğu olarak kabul edilmiştir. 

Ek - 3. 1. Varsayımlar 

2010 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, JRC Büyük Kaza Tehlikeleri Bürosu ile birlikte Seveso II 

Direktifi İçin Arazi Kullanım Planlamasına Giriş konulu bir eğitim düzenlemiştir. Bu eğitimdeki 

sunumda, olasılıksal ve belirlenimci yaklaşımlar için güvenlik mesafeleri arasındaki farklar 

hesaplanmıştır. 

REC Türkiye bu hesaplamalara dayanarak üç farklı durum için güvenlik mesafelerini belirlemiştir: 

- Ölümcül 

- Geri dönüştürülemez ve 

- Geri dönüştürülemez net (bkz. Tablo 14). 

REC Türkiye, Risk temelli ve Etki Temelli güvenlik bölgelerindaki alansal farkı belirlemek için JRC 

mesafelerini kullanmıştır. Bu güvenlik bölgelerinde vatandaş başına düşen güvenlik önlemi maliyeti, 

ölümcül etkiler olasılığı için 5 avro, geri dönüştürülemez etkiler için ise 1 avro olarak belirlenmiştir. 

Tablo 14 - Arazi Kullanım Maliyetlerinin Hesaplanması için Kullanılan Varsayımlar 

Tanım 
Etki temelli etki analizi 

yarıçapı (m) 

Risk temelli etki 

analizi yarıçapı 

(m) 

Etki temelli 

alan (m2) 

Risk 

temelli alan 

(m2) 

Alansal 

Fark  

Kişi 

başı 

Maliyet 

(avro) 

Ölümcül  1.484 615 6.918.591 1.188.229 5.730.362 5 

Geri Dönüştürülemez 5.547 1.180 96.664.321 4.374.354 92.289.967 1 

Geri Dönüştürülemez Net 4.063 565 89.745.730 3.186.125 86.559.605 1 

Ayrıca yoğun endüstriyel alanlardaki Kuruluşlarda güvenlik bölgelerinin birbiriyle çakışması 

mümkündür. Bu durumda, arazi kullanım planlaması, çakışan alan büyüklüğüne göre farklılaşacaktır. 

Olası çakışan güvenlik bölgesi ve nüfus yoğunluğu varsayımları Tablo 15’te verilmiştir. 
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Tablo 15 - Arazi Kullanım Maliyetinin Hesaplanması İçin Kullanılan Çakışma ve Nüfus Yoğunluğu 

Varsayımları 

Çakışma (Olumsuz) Reel 

Yoğunluğu (Sanayi Bölgesi)  

 (Olumsuz) Reel 

Seviye 1 1 0 Seviye 1 0,25 0,75 

Seviye 2 0,5 0,5 Seviye 2     

Seviye 3 0,25 0,75 Seviye 3     

 

Ek - 3. 2. 1. ADIM: Etki Temelli Yaklaşım 

Güvenlik mesafelerinin hesaplanmasında üç önemli parametre kullanılmıştır. Etki Temelli yaklaşım 

için ortalama ölümcül ve geri dönüşümsüz etki güvenlik mesafeleri, sırasıyla 1.484 m ve 5.047 m 

olarak hesaplanmıştır (bkz. Şekil 19). 

Ek - 3. 3. 2. ADIM: Risk Temelli Yaklaşım 

Risk Temelli yaklaşım için ortalama ölümcül ve geri dönüşümsüz etki güvenlik mesafeleri, sırasıyla 

615 m ve 1.180 m olarak hesaplanmıştır (bkz. Şekil 20). 

Şekil 19 - Etki Temelli Yaklaşımda Ortalama 

Güvenlik Mesafeleri 

Şekil 20 - Risk Temelli Yaklaşımda Ortalama 

Güvenlik Mesafeleri 

  
Kaynak: JRC, MAHB “Introduction to Land Use 

Planning for Seveso II Directive”, 2010 

Kaynak: JRC, MAHB “Introduction to Land Use 

Planning for Seveso II Directive”, 2010 

Ek - 3. 4. Sonuç 

Tablo 16 - Arazi Kullanım Planlaması Yaklaşımları İçin Sonuç Tablosu 

 Tanım Ek Risk Alanı (km
2
) 

Toplam Etkilenen 

Nüfus 

Risk Temelli Ölümcül 177 208.142 

Risk Temelli Geri dönüştürülemez Net 612 718.680 

Etki Temelli Ölümcül 1.031 1.211.932 

Etki Temelli Geri dönüştürülemez Net 13.514 15.881.358 

Fark Ölümcül 854 1.003.790 

Fark Geri dönüştürülemez Net 12.903 15.162.678 
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Ek - 4. İşletmecilerin Yükümlülükleri 

Direktif’in yükümlülükleri  kapsamında, Seveso Kuruluşu İşletmecilerinin, Yetkili İdarelere 

bildirimde bulunması ve düzenlemelere uyan bir Kuruluşun ön koşulu olan Büyük Kaza Önleme 

Politikası (BKÖP) belgesinde ayrıntılandırılacak bir Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) kurması 

gerekir. 

Ayrıca, Üst Seviye Kuruluş İşletmecileri, yerel idare ve Yİ’lere danışarak dahili acil durum planı 

hazırlamakla yükümlüdür. Üst Seviye Kuruluş İşletmecileri, faaliyetler ve süreçleri, mevcut tehlikeli 

maddeleri, büyük bir kaza risklerini ve önleyici tedbirleri açıklayan yazılı bir Güvenlik Raporunu 

Yİ’lere sunmalıdır. 

Kutu 6 – Kapsam ve İşletmecilerin Ana Yükümlülükleri 

 

Aşağıdaki bölümlerde kısaca Direktif’in temel şartları özetlenmektedir. 

I. Güvenlik Raporları 

II. Güvenlik Yönetim Sistemi 

III. Büyük Kaza Önleme Politikası 

IV. Tesis İçi Acil Durum Planı 

V. Önemli Değişiklikler 

VI. Kamunun Bilgilendirilmesi ve Danışma  

Ek - 4. 1. Güvenlik Raporları 

Direktif’in başlıca yükümlülüklerinden ‘Güvenlik Raporu’dur. Güvenlik Raporu
71

 şartı, sadece Üst 

Seviye Kuruluşlar için geçerlidir. Güvenlik raporunun, mevcut Üst Seviye Kuruluşlar tarafından 

                                                   
71

 Esnek bir sunum ile güvenlik raporu ile farklı düzenlemeler gereğince hazırlanmış diğer raporların tek bir 
güvenlik raporunda bir araya getirilmesine olanak tanıyarak aynı çalışmaların tekrarlanmasını engeller.  
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Direktif yürürlük tarihini müteakip en geç bir yıl sonra ve yeni Kuruluşlar tarafından inşaatı 

başlamadan veya faaliyete geçmeden makul bir süre önce sunulması gerekmektedir. Üye Devletler 

makul kabul edilir süreye karar verebilir. 

Direktif, Güvenlik Raporunun İşletmeciler tarafından her beş yılda bir incelenmesi ve güncellenmesini 

zorunu kılar. Ayrıca, Yetkili İdare aşağıdaki durumlarda Güvenlik Raporunun incelenmesini veya 

güncellenmesini talep edebilir: 

– Yeni gerçekler 

– Güvenlik konusunda yeni teknik bilgi 

– Tehlike değerlendirmesi hakkında yeni bilgi 

– Kuruluşta değişiklikler olduğu durumda 

Direktif uyarınca, Güvenlik Raporu, Kuruluşun Güvenlik yönetim sistemi (GYS) ve Büyük Kaza 

Önleme Politikasını (BKÖP) ele alan organizasyonu hakkında asgari bilgiler içermelidir. Güvenlik 

Raporlarında ayrıca tehliklerin belirlnemesi , kaza riskleri analizi ve önleme yöntemleri ile kuruluş 

(içerisindeki tesisler)  hakkında bilgilere  yer verilmelidir. Ayrıca, Kuruluşun çevresi, güvenlik ve 

güvenilirlik için tasarım ilkeleri, korumaya yönelik inşaat, faaliyet ve bakım önlemleri ve kaza 

sonuçlarının sınırlandırılması için müdahale gibi konulara değinilmelidir. 

Bunların dışında güvenlik raporunun, Dahili Acil Durum Planlarının hazırlandığını göstermesi, Harici 

Acil Durum Planına destek olacak bilgiyi sağlaması ve Yİ’lere arazi kullanım planlamasında yardımcı 

olmak için yeterli bilgiyi kapsaması gerekmektedir. 
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Güvenlik Raporu Rehberi’ne göre (2003/105/EC sayılı Direktifi ile değiştirilen 96/82/EC sayılı 

Direktif’in şartlarını karşılamak için Seveso II (1998) Yeni Güvenlik Raporu Hazırlama Rehberi) 

Orantılı ve İspat yaklaşımı izlenmelidir (bu yaklaşımların ayrıntıları için bkz.Kutu 7). 

Kutu 7 - Orantılı ve İspat yaklaşımı
72

 

Orantılı yaklaşım (Proportionate Approach) İspat yaklaşımı (Demonstration Approach) 

Ayrıntı düzeyi, potansiyel risklerin kapsamı ve 

ilgili tesis/süreç/sistemlerin karmaşıklığı ile 

orantılı olmalıdır 

     - Güvenlik raporu özetleyici nitelikte 

olmalıdır; verilen bilgiler, büyük kaza 

tehlikeleri sınırlı tutulmalıdır 

     - Ancak sağlanan bilgi, şartların yerine 

getirildiğini göstermek için yeterli olmalıdır 

     - Önlemlerin açıklaması, kendi özel amaçları 

ve işlevleri ile sınırlı tutulmalıdır. 

İspat yaklaşımı aşağıdaki bileşenlerden oluşur: 

1.Sistematik analiz 

     - tehlike tanımlama ve risk değerlendirme
73

 

süreci sistematik olmalı, 

     - kuruluştaki büyük kaza tehlikelerini belirlemeli 

     - kazaların sıklığı ve etkilerini tanımlamalı 

     - referans senaryoları sıralamalı ve seçmeli 

2. Ayrıntılı kanıtlar 

Güvenlik raporu, seçilen senaryo ve alınan güvenlik 

tedbirleri arasında tutarlılık olduğunu göstermek için 

yeterli kanıt sunmalıdır. 

 

Ek - 4. 2. Güvenlik Yönetim Sistemi 

Güvenlik Yönetim Sistemi, Kuruluşlardaki gerekli örgütsel yapılar, politikalar ve prosedürler de dahil 

olmak üzere güvenlik elemanlarını yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yönetim sistemini ifade 

etmek için kullanılan bir terimdir. Doğal olarak güvenlik yönetim sistemi, Kuruluşların genel 

yönetiminin bir parçası olarak ele alınmalıdır. 

Ancak Direktif kapsamında, Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) sadece Üst Seviye Kuruluşlar için 

tanımlanmış ve zorunlu kılınmıştır. 

Üst Seviye Kuruluş İşletmecileri için GYS yükümlülüğü, genel olarak yeni yönetim ve organizasyon 

yöntemlerinin gelişimi ve özellikle son on yıl içinde risk yönetimi ile ilgili endüstriyel faaliyetlerdeki 

önemli değişiklikler dikkate alınarak getirilmiştir. Bu yükümlülüğün ana hedeflerinden biri, 1982 

yılından bu yana AB’de meydana gelen kazaların yüzde 90’ında önemli bir etken olduğu kanıtlanan 

yönetim etmenlerinden kaynaklanan kazaları önlemek veya azaltmaktır. 

GYS bir kuruluşta daha iyi bir güvenlik performansı elde etmek için yapılandırılmış bir yaklaşım 

sağlar. GYS’nin öncelikli hedefleri, bir kuruluşun faaliyetlerinin sürekli ve güvenli bir Şekilde 

güvenlik performansını iyileştirmek için yürütülmesi amacıyla düzenlenmesi ve sağlam bir güvenlik 

kültürünü desteklemektir. Etkili bir GYS, kimyasal kazalarla ilgili riskleri en aza indirir ve aşağıdaki 

konuları ele alır. 

                                                   
72

 Safety Report Guidance - Seveso II (1998) New Guidance on the Preparation of a Safety Report 
73 Güvenlik raporlarında risk analizi faaliyetlerinin uygulanmasına dair bilgi için bkz. Ek 9 
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Kutu 8 - Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından ele alınması gereken konular 

- Örgütsel yapı (güvenlik ile ilgili görevler yerine getiren kişilerin rolleri, sorumlulukları, 

eğitimleri, nitelikleri ve ilişkileri) 

- Tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi 

- Tesis ve işletme kontrolü 

- Değişikliklerin yönetilmesi 

- Acil durumlar için planlama 

- Performansın gözlemlenmesi (Güvenlik Politikası ve güvenlik yönetim sistemine uygunluğun 

sürekli olarak değerlendirilmesi ve ihlal durumunda eyleme geçmek için gereken 

mekanizmalar) 

- Denetim ve inceleme (Güvenlik Politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin etkinliği ve 

uygunluğunun düzenli ve sistematik olarak değerlendirilmesi) 

- Kaza inceleme ve Deneyimlerden öğrenme. 

Ek 6.3’te Büyük Kaza Önleme Politikasına geçmeden önce, GYS ve BKÖP arasındaki ilişkinin her iki 

kavramın da daha iyi anlaşılması için açıklanması gerekmektedir.(bkz. Kutu 9) 

Ek - 4. 3. Büyük Kaza Önleme Politikası 

BKÖP geliştirilmesi yükümlülüğü, hem Alt ve hem Üst Seviye Kuruluş İşletmecileri için geçerlidir. 

BKÖP, yazılı olarak hazırlanmalı ve İşletmecinin büyük kaza önleme ve tehlikelerinin kontrolü ile 

ilgili genel amaç ve eylem ilkelerini içermelidir. Uygun araç, yapı ve yönetim sistemleri ile insan ve 

çevre için yüksek bir koruma düzeyini garanti edecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Alt ve Üst Seviye Kuruluş İşletmecilerinin hazırladıkları BKÖP içeriğinde bazı önemli farklılıklar 

vardır. 

Alt Seviye Kuruluş İşletmecilerinin, Yetkili Makama BKÖP’yi açıklayan yazılı bir belge gönderme 

yükümlülüğü yoktur. Bu İşletmecilerin BKÖP’yi talep edildiğinde Yetkili İdarelere göstermesi 

gereklidir. Üst Seviye Kuruluş İşletmecileri ise Güvenlik Raporunda BKÖP’nin yürürlükte olduğunu 

göstermesi gereklidir. Güvenlik Raporunun Yetkili İdareye gönderilmesi gerekir. 

Kutu 9 - GYS ve BKÖP İlişkisi 

-Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) ve Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP) belgeleri bir aradadır. 

GYS, Kuruluşun tüm güvenlik sistemi ile ilgili ayrıntılı bir rapordur ve örgüt ve personel, proses 

ünitelerinin ve tehlikelerin tanımlanması, operasyonel kontrol, acil durum planları, izleme süreci ve 

denetimi kapsar. 

-BKÖP, GYS politikası hakkında bilgi veren belgedir. Belge yazılı olmalıdır ve İşletmecinin uygun bir 

GYS kurduğunu göstermek için yeterli ayrıntı içermelidir.  

Direktif, BKÖP belgesi hazırlarken dikkate alınması gereken ilkeleri belirlemiştir. Direktif’in Ek III 

bölümünde  BKÖP ve GYS’nin tanımı yapılmıştır: 

“İşletme sahibince hazırlanan büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin 

uygulanması amacıyla, aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:  
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Büyük kaza önleme politikası belgesinde belirtilen gereksinimler, işletme tarafından sunulan 

büyük kaza tehlikeleri ile orantılı olmalıdır. Büyük kaza önleme politikası yazılı olarak 

hazırlanacak ve işletme sahibinin tüm amaçlarını ve büyük kaza tehlikelerinin kontrolü ile ilgili 

eylem prensiplerini içerecektir.”  

Ek - 4. 4. Dahili Acil Durum Planı 

Dahili Acil Durum Planı (DADP), Kuruluş içinde olayları kontrol etmek, etkileri en aza indirmek ve 

koruma önlemleri uygulamak için İşletmeci tarafından alınacak tedbirlere yöneliktir. Ayrıca, yerel 

idarelerin ve Yİ’lerin Harici Acil Durum Planı (HADP) hazırlamasına yardımcı olur. Tüm Üst Seviye 

Seveso Kuruluşlarının dahili acil durum planı hazırlaması gerekir. Ayrıca Direktif, İşletmecileri 

düzenli olarak DADP’ı test etmekle yükümlü kılmaktadır. 

DADP’ler gerektiğinde gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Önemli yeni unsurların oluşması, 

İşletmecinin çalışanlar, yerel idare, Yİ’ler, acil hizmetler ve kuruluşun bulunduğu yerdeki sağlık 

idaresine danışmasını gerektirir. 

Dahili Acil Durum Planının, Kuruluşun insan ve taşınmazları nasıl koruyacağını tanımlaması gerekir. 

Kuruluştaki bireylere acil durumlarla ilgili görevler atar ve alınması gereken koruyucu tedbirleri 

sıralar (bkz. Kutu 10). 

Kutu 10 - Direktif Ek IV - DADP  için asgari bilgiler 

Plan aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

• Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kişiler ile kuruluştaki acil durumların etkilerini 

azaltıcı/düzeltici faaliyetlerden sorumlu olan ve koordine eden kişilerin isim ya da unvanları. 

• Harici acil durum planından sorumlu yetkililer ile irtibat kurulmasından sorumlu kişinin isim ya da 

unvanı.xxx 

• Büyük bir kazaya yol açabilecek derecede öneme haiz, öngörülebilen koşullar veya olaylar için, 

koşulları veya durumları kontrol etmek ve bunların sonuçlarını en aza indirmek amacıyla, yürütülecek 

faaliyetlerin güvenlik ekipmanı ve mevcut kaynakları da içeren tanımı. 

• Acil durum uyarılarının nasıl verileceğini ve bir uyarı durumunda, kurluştaki kişilerin yapması 

gerekenleri de kapsayan ve bu kişilerin maruz kalabileceği risklerin azaltılmasına yönelik düzenlemeler. 

• Harici acil durum planını hazırlamaktan sorumlu yetkililere, kaza ile ilgili erken uyarı ve bu uyarıda 

verilmesi gerekli bilginin içeriği ve gelişmelere bağlı olarak elde edilen daha detaylı bilginin iletilmesi 

için yapılacak gerekli düzenlemeler. 

• Kuruluştaki personelin, acil durumlarda yapması gereken görevleri konusunda eğitimleri ve bu 

eğitimlerin gerektiğinde acil servis hizmetleriyle koordine edilmesi için gerekli düzenlemeler.  

• Acil durumların kuruluş   dışı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için sağlanacak yardımlara ilişkin 

düzenlemeler.  

Ek - 4. 5. Önemli Değişiklikler 

Doğrudan idari yükümlülüklerin dışında, önemli değişiklikler için de bazı yükümlülükler 

bulunmaktadır. İşletmeci işlev, verimlilik ve konum ile ilgili değişiklik yaptığında (kapsam değişikliği, 

tesis açılması/ kapatılması, tehlikeli madde miktarında değişiklik vb.) idari ve teknik önlemleri 

almalıdır. 
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Örneğin, Alt Seviye bir Kuruluşun Üst Seviye Kuruluş haline gelmesi durumunda, İşletmecinin 

değişiklikleri bildirmesi ve yeni şartlara uyması gerekir. 

Ek - 4. 6. Kamunun Bilgilendirilmesi ve Danışma 

Direktif, bu konuda hangi kurumun yükümlülü olduğunu tanımlamamıştır. Hem İşletmecilerin hem 

kamu kurumlarının kamuoyunu bilgilendirmek için belirli yükümlülükleri vardır. DEA çalışmasında 

bu zorunluluk, kamu idarelerinin yükümlülükleri altında incelenmiştir.xxx 

İşletmeciler ve yerel idareler kamuya aktif ve pasif bilgi (bilginin sürekli mevcut olması durumunda) 

bilgi vermekle yükümlüdürler. 

Ayrıca tesiste değişiklik olması durumunda, bilgiler (en az üç yılda bir) gözden geçirilmeli ve (en az 

beş yılda bir) tekrar edilmelidir.  

Ek - 4. 7. Bildirim 

İşletmeciler tarafından Yİ’lere bildirim sadece aşağıdaki durumlarda yapılır: 

• Seveso II Ek I tehlikeli kimyasallarının kuruluştabulunması (hammadde, ürün, artık, ara ürün 

ile kaza durumunda açığa çıkacak olanlar da dahil olmak üzere)  

• Bu maddelerin miktarları, Ek I, Bölüm I ve Bölüm II’de verilen alt ve/veya üst eşik değerleri 

geçtiğinde. 

Bildirim, bir Kuruluşun neden Seveso Kuruluşu niteliğinde olduğunu gösteren bir belgedir. 

Ana unsur, tehlikeli maddeler ve olası azami miktarlarının listesidir (sabit tanklar için kolay, depo, 

tambur ve bigbagler için zordur). 

Maddeler: Ad, CAS numarası, fiziksel form (yüksek basınç, yüksek sıcaklık) ile tanımlanmıştır. 

Eğer bir maddenin neden olabileceği hiçbir büyük kaza yoksa, bu maddenin miktarı, alt eşiğin %2’si 

oranına kadar göz ardı edilebilir. 

Toplama kuralı: Benzer maddelerin, kendi eşik yüzdeleri ile birlikte sayılması gerekir 

Bildirim terminolojisine örnek: 

- Adlandırılmış madde + adlandırılmış madde (asetilen + hidrojen) 

- Adlandırılmış madde + kategori (klor + toksik maddeler) 

- Kategori + kategori (çok toksik + toksik, patlayıcı + yanıcı)  

- İki kez sayılması gereken iki tehlikeli özelliğe sahip maddeler (metanol + toksik, metanol + 

yanıcı) 
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Ek - 5. Kamu Kurumlarının Yükümlülükleri 

Kamu idarelerininin büyük kazaları önleme, hazırlık ve müdahale süreçlerinde önemli rolü vardır. Bu 

roller, düzenleyici çerçeve geliştirme, izleme ve uygulama, kamuyu bilgilendirme, yer seçimi, arazi 

kullanım planlaması ve harici (tesis dışı) acil durum planlamasıdır. Ek -7 Direktif kapsamında kamu 

idarelerinin yükümlülüklerini özetlemektedir. Öncelikle Türkiye’nin mevcut idari yapısını ayrıntılı bir 

Şekilde açıklar, sonrasında kamu kurumlarının Seveso II Direktifi’nice tanımlanan ve aşağıda 

listelenen rolleri hakkında kısaca bilgi verir: 

I. Sistem İzleme  

II. Uygulama ve Denetim  

III. Arazi Kullanım Planlaması 

IV. Domino Etkisi 

V. Harici acil durum planı 

VI. Kamunun Bilgilendirilmesi ve Danışma 

VII. Kaza Soruşturma 

VIII. İdari Tedbirler 

IX. AB’ye Raporlama 

Türkiye’de Kamu Kurumları ve Büyük Kazalar ile ilgili yükümlülükleri  

Kamu kurumlarının Direktif kapsamında tanımlanan yükümlülüklerinin ayrıntılarına geçmeden önce, 

bu bölümde kısaca Türkiye’de Kamu İdareleri ve idarelerin büyük kazaların yönetimi konusunda 

yükümlülükleri hakkında bilgi verilecektir. 

2872 sayılı Çevre Kanunu ile ÇŞB, 4857 sayılı İş Kanunu ile ÇSGB Yİ’ler olarak tanımlanmıştır. 

Buna ek olarak, yerel idareler de iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ve uygulamalarından  

sorumlu kurumlardır. İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyelerin, sırasıyla 5302 sayılı 

İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve 5272 sayılı Belediye 

Kanunu’na göre sorumlulukları vardır. 

Direktif aynı zamanda üçüncü bir politika alanı olan kamu güvenliği ve acil durum yönetimini kapsar. 

Türkiye’de mevzuatta kriz yönetimi ve kamu güvenliği politikası yeterli değildir. Üye Devletlerin 

çoğunda olduğu gibi, Türkiye’de kamu güvenliği üç katmanlı bir yönetim yapısına sahiptir. İlk 

sıradaki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nı, ikinci seviyedeki valilik bölgelerindeki 

bölgesel afet ve kriz yönetimi izler ve son olarak yerel yönetimler (örneğin belediyeler) kriz 

yönetimini yürütür. 

Türkiye’de Seveso Yönetmeliği ayrıca yerel yönetimlere ve il müdürlüklerine harici acil durum 

planları, arazi kullanım planları ve domino etkileri ile ilgili görevler verir. Belirli durumlarda, Yİ’ler 

yerel yetkili idareleri İşletmecinin yükümlülükleri konusunda bilgilendirir (ör. kuruluşun güvenlik 

raporunun onaylanmış olup olmadığı hakkında). Direktif bağlamında Yİ’lerin ve diğer idari organların 

rolleri aşağıda açıklanmıştır. 
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Merkezi Yönetim 

ÇŞB:  

ÇŞB, ulusal düzeyde çevre politikasından sorumlu ana Kamu İdaresidir. Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü ile ve Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Direktif’in 

uygulanmasından sorumlu kurumlardır. 

ÇŞB bir bildirim sistemi ile resmi bir kayıt sisteminin kurulmasından sorumlu idi. ÇŞB Kimyasallar 

Yönetimi elektronikbildirim sistemini kurmuş ve kayıtlı Seveso Kuruluşlarının seviyesini belirlemiştir. 

ÇŞB ayrıca ÇSGB ile birlikte Seveso denetimleri de yapacaktır. 

ÇŞB aşağıdakilerden sorumludur: 

 etkin bir denetim ve idari ceza/uygulama sisteminin kurulması 

 yerel otoriteler tarafından harici acil durum planlarının hazırlanmasının sağlanması 

 yerel yönetimler tarafından arazi kullanım planlarının hazırlanmasının sağlanması 

 kamunun bilgilendirilmesi için prosedürlerin oluşturulması 

 domino etkisi potansiyeli olan kuruluş gruplarının sınıflandırılması için bir sistem 

geliştirilmesi  

 büyük kazaların araştırılması için prosedürlerin oluşturulması 

 bir raporlama sistemi oluşturulması ve raporlama şartının yerine getirilmesi 

 işletmecilerin büyük kaza önleme politikasını hazırlamasının sağlanması 

 işletmecilerin dahili acil durum planlarını hazırlanmasının sağlanması 

 büyük kazalar hakkında işletmecilerin yetkili idareleri bilgilendirmesinin sağlanması 

ÇSGB:  

ÇSGB Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konularından sorumludur. ÇSGB işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliği önlemlerinin uygulanmasını sağlar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kaza analizi, domino etkileri analizi, güvenlik raporlarının 

değerlendirilmesinden ve bu yönde işletmecilerin bilgilendirilmesinden sorumludur. Ayrıca, ÇSGB 

işletmecilerin büyük kazalar hakkında yetkili idareleri bilgilendirmesini sağlar ve etkin bir denetim ve 

idari ceza/uygulama sistemi kurar. ÇSGB, ÇŞB ile birlikte Güvenlik Raporları ve Acil Eylem 

Planlarının hazırlaması konusunda rehber belgeler hazırlamak zorundadır. 

Buna ek olarak, ÇSGB hem mesleki hem de büyük kazaları araştırır. İş sağlığı ve güvenliği 

konularında çalışan üç farklı birimi vardır: 

 İş Teftiş Kurulu, 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi. 

Yönetmelik kapsamında, İş Teftiş Kurulu güvenlik raporlarının değerlendirilmesinden ve 

onaylanmasından ve Kuruluşların denetiminden sorumludur. 
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AFAD: 

AFAD’ın temel rol ve sorumlulukları, afet ve acil durumlarda müdahaleyi koordine etmek, yüksek 

makamları bilgilendirmek, sivil toplum örgütleri ve ilgili devlet kurumları ile birlikte Sivil Savunma 

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri’nin yerini belirlemektir. 

AFAD bünyesinde Direktifle ilgili temel olarak altı birim bulunmaktadır: 

1. Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı  

2. Müdahale Dairesi Başkanlığı  

3. İyileştirme Dairesi Başkanlığı  

4. Sivil Savunma Kurtarma Dairesi Başkanlığı 

5. Deprem Kurtarma Dairesi Başkanlığı 

6. Yönetim Hizmetleri Kurtarma Dairesi Başkanlığı 

Büyük endüstriyel kazaların bazıları, insan ve çevre üzerindeki etkilerinin büyüklüğüne göre felaket 

olarak kabul edilir. Bu nedenle büyük endüstriyel kazalar gibi felaketleri kontrol etmek için AFAD, 

önleme, müdahale ve kurtarmadan ve insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri önlemek için 

tüm önlemlerin planlanmasından sorumludur. 

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler) 

Belediyeler ve İl Özel İdareleri: 

Türkiye’de Belediyeler ve İl Özel İdareleri gibi Yerel Yönetimler, illerin idari yönetiminden 

sorumludur. Bu Yerel Yönetimler illerin arazi kullanım planlaması politikalarını hazırlar  ve 

değerlendirir. Yerel Yönetimler, yeni Kuruluşların yer seçimini ile mevcut alanlarda yapılan 

değişiklikleri ve yeni gelişmeyi (yerleşim alanları, ticari alanlar, ulaşım bağlantıları, halk tarafından 

kullanılan yerler) kontrol eder. 

Ayrıca, Yerel Yönetimler Seveso Kuruluşları yakınındaki halkı bilinçlendirmek için prosedürler 

oluşturulmasından, harici acil durum planlarının hazırlanmasından ve test edilmesinde ve kazaların 

olası domino etkilerinin değerlendirilmesinden sorumludur. 

Ek - 5. 1. Sistem İzleme 

Bu bölüm, Seveso II Direktifi’nin uygulanması ve yürütülmesi için Yİ’lerin dolaylı sistem izleme 

yükümlülüklerini özetlemektedir. Bu DEA çalışmasında aşağıdakiler sistem izleme yükümlülükleri 

öğeleri olarak tanımlanmıştır. 

- Genel yönetim 

- Bildirim sistemi (BT sisteminin geliştirilmesi ve modifikasyonu) 

- Belgelerin onaylanması (güvenlik raporları, BKÖP, DADP) 

- Personelin eğitimi 

- Kaza raporlama için BT sistemi 

- Teknik kılavuzlar hazırlama 

- Kamu bilgi sisteminin kurulması 
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- Kuruluş çevresinde kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları 

- Acil durum araç ve ekipmanlarının bakımı 

Yİ’ler güvenlik raporunu inceler ve sonuçları İşletmeciye bildirir. Sonuçlar yazılı olarak bildirilmelidir 

ve aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

– İnceleme tarihi  

– İncelemede kullanılan ek bilgi kaynakları (ör. denetim raporu) 

– Rapordaki belirli konulara dair varılan sonuçlar (olumlu veya olumsuz) 

Ek - 5. 2. Yürütme ve Denetim 

Üye Devletler, yetkili idarelerin yükümlülüklerini ayrıntı bir Şekilde belirterek Direktif’in uygun 

şekilde yürütülmesini sağlamalıdır. ÜD yürütme ve denetim arasında artan bir tutarlılık sağlamak 

zorundadır ve bir mevcut yürütme idareleri Direktif’in karmaşıklığına karşın doğru uygulanması için 

tam donanımlı ve gerekli uzmanlığa sahip olmalıdır. Direktif’in yürütme ile ilgili makaleleri 

aşağıdakilerdir: 

 Denetimlere ilişkin Madde 18 

 Kullanım yasağına ilişkin Madde 17xxx 

Direktifin yükümlülüklerinin uygulanmasının kalitesini ve tutarlılığını artırmada en önemli rol, 

Denetimlere ilişkin olan Madde 18’indir. Direktif, ÜD’yi aşağıdakileri gerçekleştirmek için bir 

denetim sistemi oluşturmakla yükümlü kılar: 

 İşletmeci büyük kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlandırmak için uygun araçları 

geliştirmiştir; 

 İşletmeci tarafından hazırlanan Güvenlik raporu doğru ve eksiksizdir; 

 Halk bilgilendirilmiştir. 

Denetim sistemi, tüm kuruluşlar için ya da Üst Seviye Kuruluşların her on iki ayda bir yetkili idare 

tarafından yerinde denetlenmesine yönelik bir program kapsamalıdır. Kutu 6’da Seveso II Denetim 

programının içeriğine dair bir örnek verilmiştir. 

Kutu 11 - Seveso II Denetim Programı İçeriği  

- Kuruluş Envanteri  

- Süre 

- Alanların belirlenmesi 

- Koordinasyonun sağlanması 

- Kamu erişimi  

- Coğrafi alan 

- Gözden geçirme ve güncelleme şartı 

- Rutin olmayan/rutin denetim 

programı 

- Denetim sıklığı 

Yetkili idare, her denetim sonrasında bir rapor hazırlar. 

Başka bir yürütme aracı, kullanım yasağına ilişkin olan Madde 17’dir. Büyük kaza önleme ve azaltım 

önlemlerinde ciddi eksiklikler olduğu veya işletmecinin gerekli belgeleri (Bildirim, Güvenlik raporu, 
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acil durum planları) sağlamadığı durumlarda, Yİ’lerin tesisin ya da kuruluşun kullanımını 

yasaklamasını sağlar. Bu madde, Ek - 5. 8’de ele alınmaktadır. 

Ek - 5. 3. Arazi Kullanım Planlaması 

Direktif, konut alanlarında, halk tarafından kullanıllan alanlarda ve doğal açıdan önemli ve hassas 

alanlar için daha fazla koruma sağlamak için, Üye Devletlerde arazi kullanımı ve/veya diğer ilgili 

politikaların uygulanmasını gerektirir. Arazi Kullanım Planlaması, bu gibi kullanımlar ve risk teşkil 

eden kuruluşların arasında uygun mesafelerin uzun vadede korunmasını ve mevcut kuruluşların 

olduğu yerlerde kişilerin maruz kaldığı riskin artmaması için ek teknik önlemleri dikkate alır. 

Kısaca, Madde 12 kapsamında Arazi Kullanım Planlaması (AKUP), aşağıdakileri kontrol ederek 

büyük kazaları önlemeyi ve kazaların etkilerini sınırlandırmayı amaçlar: 

- Yeni Kuruluşların yer seçimi, 

- Mevcut alanlarda yapılan değişiklikler ve 

- Yeni gelişmeler (yerleşim alanları, ticari alanlar, ulaşım bağlantıları, halk tarafından 

kullanılan yerler). 

Bu nedenle Üye Devletler büyük kazaların önlenmesi ve kaza sonuçlarının sınırlandırılmasına dair 

amaçların AKUP politikalarında dikkate alınmasını sağlamak zorundadır. 

Madde 12: 

 Komisyon, 31 Aralık 2006 tarihinde, bu Direktif kapsamındaki Kuruluşlar ve paragrafta 1’de 

açıklanan alanlar arasındaki uyumluluğu değerlendirmek için kullanılacak risk verileri ve risk 

senaryolarını da içeren bir teknik veritabanının kurallarını Üye Devletler ile yakın işbirliği 

içerisinde hazırlamaya davet edildi. Bu veritabanının tanımı, mümkün olduğu kadar yetkili 

idareler tarafından yapılan değerlendirmeleri, işletmecilerden gelen bilgileri ve gelişmenin 

sosyoekonomik faydaları ve acil durum planlarının kaza azaltıcı etkileri gibi diğer tüm ilgili 

bilgileri dikkate alacaktır. 

 Üye Devletler, bu alandaki kararlardan sorumlu tüm Yİ’lerin ve planlama idarelerinin, 

paragraf 1 uyarınca belirlenmiş politikaların uygulanmasını kolaylaştırıcı uygun danışma 

prosedürleri oluşturmalarını sağlayacaktır. Prosedürler, kararlar alındığında kuruluşundan 

kaynaklanan risklere dair teknik danışmanlığın vaka bazında veya genel olarak mevcut 

olmasını sağlayacak Şekilde tasarlanmalıdır. 

Ek - 5. 4. Domino Etkisi 

Seveso II Direktifi Madde 8, aşağıdaki durum için domino etkileri tabirini kullanır: 

“kuruluş veya kuruluş gruplarının konumu, yakınlığı ve bulundurduğu tehlikeli maddeler 

nedeniyle artan büyük kaza ihtimali ve olasılığı veya etkileri” 

Tehlikeli maddelerin depolanması, prosesi ve taşınması ile ilgili çalışmaların yoğunlaştığı alanlarda, 

domino etkileri olarak anılan etki ortaya çıkmaktadır. Bu alanların risk kontrolü, arazi kullanım 

planlaması, acil durum planlaması ve müdahale üzerinde oldukça olumsuz bir etkisi vardır. Karar 

verme sürecinin, çok sayıda kaza senaryosunun analiz edilmesini gerektirdiği açıktır. 

Büyük kazaların olasılığını ya da etkilerini artıran Kuruluşların bulunduğu alanlarda, domino etkisi 

riskini azaltmak için kamu bilgilendirilmeli ve kamu ile işbirliği gerçekleşmelidir. 
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Direktif uyarınca, Yİ’lerin yükümlülüklerinden biri, Seveso Kuruluşları arasında domino etkilerinin 

olası olup olmadığını değerlendirmektir. Kuruluşlar risk değerlendirmesi yaparken domino etkisini ve 

Yİ’lerin bu değerlendirmeyi kontrol etmekle yükümlü olduğunu dikkate almalıdır 

Diğer bir deyişle, Yİ’ler, kaza tehlikesinin ve olası sonuçlarının konum ve yakınlık nedeniyle 

artabileceği Kuruluşları veya Kuruluş gruplarını ve mevcut tehlikeli maddeleri belirlemeli ve 

Kuruluşlar arasında bilgi akışını ve işbirliğini sağlamalıdır (bkz. Kutu 12). 

Kutu 12 - Seveso II Direktifi Madde 8 Domino Etkileri 

Seveso II Direktifi Madde 8 uyarınca, 

1. Üye Devletler, yetkili idarenin, Madde 6 ve Madde 9 uyarınca işletmecilerden alınan bilgileri kullanarak, 

kaza tehlikesinin ve olası sonuçlarının konum ve yakınlık nedeniyle artabileceği Kuruluşları veya 

Kuruluş gruplarını ve mevcut tehlikeli madde envanterlerini belirlemeli. 

2. Üye Devletler bu Şekilde tanımlanmış Kuruluşlar söz konusu olduğunda, 

 (a) bu Kuruluşların büyük kaza önleme politikası, güvenlik yönetim sistemleri, güvenlik raporları ve dahili 

acil durum planlarında büyük bir kazanın genel tehlikesinin niteliğini ve kapsamını dikkate almasını 

sağlamak için gerekli bilginin uygun bir Şekilde paylaşılmasını; 

(b) kamunun bilgilendirilmesinde ve yetkili idareye harici acil durum planlarının hazırlanması ile ilgili 

bilginin temin edilmesinde işbirliği yapılması hükmünün yerine getirilmesini sağlamalıdır. 

Ayrıca, potansiyel domino etkileri ve Seveso Kuruluşları yakınında bulunma riski her yıl Avrupa 

Komisyonu’na rapor edilmelidir. Bu rapor, Seveso II Direktifi ile ilgili aşağıdaki noktalara 

değinmelidir: 

 Bahsi geçen Kuruluşların veya araçların Madde 8, paragraf 1’de tanımlanması için 

metodolojiye dair genel bilgi 

 Madde 8, paragraf 1’de belirtilen Kuruluşların konumu ve yakınlığı nedeniyle eydana 

gelebilecek büyük bir kazanın olasığılığı veya sonuçları ve Kuruluşların sayısı 

 Grup başına ortalama Kuruluş sayısı geçilmiş olmalıdır. 

 En küçük ve en büyük grupta domino etkisine yol açması mümkün olan Kuruluş sayısı 

listelenmiş olmalıdır. 

 Domino etkisinden etkilenmiş Kuruluşlara yeterli bilginin sağlanması için kullanılan strateji 

Ek - 5. 5. Harici acil durum planı 

Yİ’ler ve görevlendirilen idareler, tesis dışında alınacak önlemler için bir harici acil durum planı 

hazırlamaktan sorumludur. Harici acil durum planları hazırlanırken İşletmecinin temin ettiği bilgiler 

kullanılmaktadır. Görevlendirilen yetkililer ayrıca, büyük bir kaza sonrasında bölgedeki halka, hizmet 

ve idarelere gerekli bilgileri iletir. Harici planlar hazırlanırken kamu ve kuruluş çalışanlarına 

danışılmalıdır. 

Yetkili idareler, planların üç yılda bir gözden geçirilmesini, test edilmesinive gerektiğinde 

değiştirilmesinive güncellenmesini sağlamalıdır. İlgili Kuruluşlarda veya acil durum hizmetlerinde 

meydana gelen değişiklikler, yeni teknik bilgi ile büyük kaza müdahalesine ilişkin bilgiler gözden 

geçirilir. Direktif Ek IV, harici acil durum planlarında yer alacak bilgileri listeler (bkz.  Kutu 13).  
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Kutu 13 - Direktif Ek IV uyarınca harici acil durum planında yer alacak bilgiler 

- Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kişiler ile tesis dışındaki faaliyetlerden sorumlu olan ve 

koordine eden kişilerin isim ya da unvanları. 

- Acil durum uyarılarının alınmasına, alarmların ve bunların uygulanmasına ilişkin prosedürlerin 

hazırlanmasına yönelik düzenlemeler. 

- Harici acil durum planının uygulanması için, gerekli kaynakların koordine edilmesine ilişkin düzenlemeler.  

- Acil durumların tesis içi etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için, sağlanacak yardımlara ilişkin 

düzenlemeler. 

- Acil durumların tesis dışı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için düzenlemeler. 

- Kaza ile ilgili halka gerekli bilginin sağlanması ve halkın bu durumda yapması gerekenlere ilişkin 

düzenlemeler. 

 

Ek - 5. 6. Kamunun Bilgilendirilmesi ve Danışma 

Kamunun bilgilendirilmesi şartı Direktifin en önemli bileşenlerinden biridir. Direktif gereğince, 

Bir kaza durumunda güvenlik önlemleri ve yapılması gerekenler hakkında büyük kazadan 
etkilenmesi muhtemel tüm kişilere, onların talebi olmaksızın düzenli olarak bilgi verilmek 

zorunludur.  

Kamunun bilgilendirilmesi şartı eski Direktif’te yapılan değişiklikler ile genişletilmiştir. Seveso II 

Direktifi, kamunun bilgiye erişimi açısından halka daha fazla hak sunar. Direktif bundan kimin 

sorumlu olduğunu açık bırakır. Işletmecilerin yanı sıra kamu idareleri de kamuyu bilgilendirme 

konusunda belirli yükümlülüklere sahiptir. Kamu, işletmeciler veya yetkili idarelerden bilgi talep 

edebilir veya bir kaza durumunda alınması gereken güvenlik önlemleri ile yapılması gerekenlere dair 

halkı bilgilendiren broşürlerin dağıtımını sağlayabilir 

Güvenlik raporu halka açık olmalıdır ancak işletmeciler, belirli kısımların endüstriyel, ticari veya 

kişisel gizlilik, kamu güvenliği ya da ulusal savunma nedenlerinden dolayı açıklanmamasını talep 

edebilir. Bu gibi bilgilerin gizli tutulması için İdarenin onayı gerekmektedir. 

Halk, yeni Kuruluşların planlanması, mevcut Kuruluşlarda yapılacak değişiklikler ve mevcut 

Kuruluşların çevresindeki gelişme hakkında görüş bildirebilmelidir. 

Bir Üst Seviye Kuruluşun sınırötesi etkilere sahip büyük bir kazaya neden olması durumunda Üye 

Devlet, etkilenme olasılığı olan Üye Devlet(ler)e, harici bir acil durum planı hazırlamasına yardımcı 

olacak ve arazi kullanım planlamasında dikkate alınacak yeterli bilgiyi vermelidir. Direktif Ek V, 

sağlanması gereken bilgilerin ayrıntılı bir listesini içermektedir (bkz. Kutu 14). 

Kutu 14 - Kamunun Bilgilendirilmesi ve Danışma  

- İşletmecinin adı ve kuruluşun adresi. 

- Bilgiyi veren kişinin adı ve görev unvanı. 

- Kuruluşun, bu Yönetmeliğe tabi olduğunun ve 7’nci maddede değinilen bildirim veya 9 uncu maddede 

değinilen güvenlik raporunun yetkililere teslim edildiğinin doğrulanması. 

- Kuruluşta yürütülen faaliyetlerin kolay anlaşılabilir şekilde açıklaması. 

- Kuruluşta bulunan ve büyük bir kazaya yol açabilecek maddelerin ve müstahzarların, bilinen adlarının veya 

Ek I, Bölüm 2’de yer almaları durumunda, grup isimleri veya genel tehlike sınıflandırmasının, tehlike 

özelliklerini gösteren işaretleri ile birlikte verilmesi. 

- İnsan ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri de dahil olmak üzere, büyük endüstriyel kazaların doğası ile 
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ilgili genel bilgi. 

- Büyük bir kaza anında, etkilenmesi muhtemel kişilerin nasıl uyarılacağı ve bilgilendirilmesinin nasıl 

sürdürüleceğine dair yeterli bilgi. 

- Büyük bir kaza anında, etkilenmesi muhtemel kişilerin yapması gereken davranışlar ve uyması gerekli 

hususlar ile ilgili yeterli bilgi. 

- İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle 

acil servis hizmetleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmakla 

yükümlü olduğunun doğrulanması. 

- Büyük endüstriyel kazanın, tesis dışındaki etkileriyle başa çıkmak için hazırlanan harici acil durum 

planınayapılan atıf. Bu atıf, bir kaza durumunda, acil servis hizmetlerinden gelen talimat ve isteklere 

yönelik işbirliği yapılması tavsiyelerini içerecektir. 

- Ulusal mevzuatta belirlenmiş olan gizlilik ilkeleri göz önünde bulundurularak, ilave bilginin nereden elde 

edilebileceğine dair detaylar. 

Ek - 5. 7. Kaza Soruşturma 

Yİ’lerin yükümlülüklerinden biri, büyük kazalar hakkında araştırma raporu hazırlamaktır. Direktif 

Madde 15 uyarınca, ÜD koşulların açıklamasını yapmalı ve AT’yi kaza analizi sonuçları konusunda 

bilgilendirmelidir. Direktif, kazada hangi maddelerin yer aldığını (%5 Alt Seviye, Seveso III %1 Alt 

Seviye), insanlara ve gayrimenkule verilen zarar, yakın çevreye verilen hasar, taşınmazlara verilen 

hasar ve sınır ötesi hasar gibi bir dizi büyük kaza kriteri tanımlar. 

Kaza soruşturmaları genellikle iş ve çevre müfettişlikleri tarafından yürütülür. Denetçilerin raporlama 

sistemlerini oluşturması ve koruması için eğitim materyali ve diğer rehber belgelerin varlığı hayati 

önem taşımaktadır. 

AT Üye Devletlere bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Ispra – İtalya’daki 

Ortak Araştırma Merkezi (JRC) bünyesinde Büyük Kaza Raporlama Sistemi (MARS) ve Endüstriyel 

Riskler Topluluk Dokümantasyon Merkezi (CDCIR)’ni kurmuştur. Büro, Avrupa Komisyonu Çevre 

Genel Müdürlüğü (DG ENV)’ne destek vermektedir. 

2009/10/EC sayılı Komisyon Kararı, 96/82/EC sayılı Konsey Direktifi uyarınca belirlenen rapor 

formunun kullanılmasına yöneliktir. Kısa rapor formu, kaza anında bildirim ve temel bilgilere dairken 

tam raporu formu soruşturma tamamlandıktan ve kazanın neden(ler)i tespit edildikten sonra 

gönderiliyordu. 

Veriler Büyük Kaza Raporlama Sistemi (MARS)’ne kaydedilir. Veriler eMARS web sitesinde kamuya 

açık hale getirilmeden önce, işletmecilerin adları ve adresleri kaldırılır.
 74  

AT bu verileri büyük kaza tehlikeleri ile ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler konusunda karar 

alırken kullanır. Veriler, geçmişten ders alınıp gelecekte kazaların önlenmesine yardımcı olmak için 

kamuya açıktır. 

Ek - 5. 8. Yaptırımlar 

Direktif Madde 17, Üye Devletlerin yetkili idarelerini, büyük kazaların önlenmesi ve azaltılması için 

işletmeci tarafından alınan önlemler ciddi derecede yetersiz olduğu koşulda Kuruluş, tesis ve 

depolama tesislerinin işletilmesini yasaklamasını gerektirmektedir. Üye Devletler ayrıca İşletmeciler 

aşağıdakileri sağlamadığı takdirde Kuruluşun işletilmesini yasaklayabilir: 

                                                   
74 https://emars.jrc.ec.europa.eu 
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 Bildirim 

 Raporlar 

 Direktif tarafından zorunlu kılınan diğer bilgiler. 

Kullanımın yasaklanmasını gerektiren koşullar, genellikle Üye Devletlerin ülkelerindeki deneyimleri 

ve prosedürleri doğrultusunda Şekillenir. Direktif metni, ciddi eksiklikler ile ilgili ‘yasaklamalıdır’ 

ibaresini kullanırken bildirim, rapor vb. konularda ‘yasaklayabilir’ demektedir. Bu ikinci durumda 

istenen, Üye Devletlerin uyumu teşvik etmek için uygun olan bir dizi tedbiri kullanmasına izin 

verirken diğer yandan da bildirim gibi Direktif şartlarına alenen uyumsuzluk durumunda dava 

olasılığına izin vermektir.
 75

  

Ek - 5. 9. AB’ye Raporlama 

Seveso II Direktifi Madde 19.4 uyarınca, Üye Devletler, Komisyona her 3 yılda bir Direktif’in nasıl 

uygulandığına dair ayrıntılar içiren ankete dayalı bir rapor sunmak zorundadır. Üye Devletler bu 

raporu, Raporlama Standartları Yönetmeliği’ne uygun olarak sunar.
 76

 Bu raporlar, Seveso II Direktifi 

Madde 6 ve 9 tarafından kapsanan, Üst Seviyeli Kuruluşlar ile ilgili bilgilerle sınırlıdır. 

Üye Devletler, Avrupa Komisyonu web sitesinde yayımlanan anket doğrultusunda ilgili dönemini 

kapsayan bir rapor hazırlar. Komisyon, her üç yılda bir ÜD tarafından sağlanan bilgilerin bir özetini 

yayımlar. Komisyon, ilk Seveso Direktifi’nin uygulanması konusunda ilk raporunu 1988 yılında 

yayınladı. 1997-1999 dönemi için ilk rapor, 31 Ocak 2002 tarihinde yayınlanmıştır. 2000-2002, 2003-

2005 ve 2006-2008 dönemlerini kapsayan raporlar Avrupa Komisyonu web sitesinde yayınlanmıştır.
 77  

2012-2014 dönemi için en güncel anket,
 78

 Komisyon tarafından 30 Haziran 2011 tarihinde kabul 

edilmiş ve Üye Devletlere tebliğ edilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır: Bölüm 1-Anket ve 

Bölüm 2- Seveso Aktiviteler Faaliyetleri Listesi. 

Bölüm 1, Yİ’ler hakkında genel bilgi, Seveso Kuruluşları sayısı, hazırlanan ve test edilmiş Acil 

Durum Planlarının sayısı, teslim edilen Güvenlik Raporları, güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi, 

Kuruluşların denetimleri, Domino Etkileri ve Arazi Kullanım hedeflerinin nasıl sağlandığı gibi 

konuları içerir. Bölüm 1 tüm Seveso Kuruluşların faaliyetleri
 79

 ve sayıları hakkında genel bilgi verse 

de işletmeciler Bölüm 2 SPIRS faaliyet listesini kullanır. Özetle, Komisyona sunulan yıllık raporlar, 

Kutu 15’te listelenen konular hakkında sorulardan oluşmaktadır. 

 

 

                                                   
75 2003/105/EC sayılı Konsey Direktifi tarafından değiştirilen 96/82/EC sayılı Konsey Direktifi – Kabul edilen 

sorular ve cevaplar  
76 23 Aralık 1991 tarihli Direktif 91/692/EEC, OJ L377, 31.12.1991, s. 48 
77 2006-2008 dönemi için rapor http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/report_2006_2008_en.pdf. 2003-

2005 dönemi için rapor http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/report_2003_2005_en.pdf. 2000-2002 

dönemi için rapor http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/report_en.pdf 
78 http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/questionnaires/1_EN_ACT_part1_v4.pdf 
79 Bu sorunun yanıtı ile ya da yanıtının yerine, 31/12/2014 (Madde 19 1a uyarınca raporlama şartı) için SPIRS 

raporuna atıfta bulunulabilir ve raporun kendisi eklenebilir. Bu SPIRS rapor belgesinde sanayi kollarını 

belirlemek için NACE kodlarını kullanan ÜD, SPIRS faaliyet listesini kullanmayıp bu kodları kullanmaya 
devam edebilir. 

http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/report_2006_2008_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/report_2003_2005_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/report_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/questionnaires/1_EN_ACT_part1_v4.pdf
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Kutu 15. 

Kutu 15 – Uygulama Raporu İçeriği 

 İD’ler hakkında genel bilgi, 

Seveso Kuruluşlarının sayısı 

 Domino Etkileri 

 Güvenlik Önlemleri hakkında 

bilgi 

 Denetim 

 Güvenlik Raporları (Madde 9)  

 Acil Durum Planları 

 Arazi Kullanım Planlaması  

 Kullanım Yasağı 

 Limanlar ve Manevra Sahaları 

(opsiyonel) 
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Ek - 6. Seveso I, II ve III ile İlgili Temel Bilgiler 

Avrupa Komisyonu, Temmuz 1976 tarihinde Seveso – İtalya’da bir kimyasal fabrikadaki kaza 

sonrasında Seveso I Direktifi olarak bilinen ilk 82/501/EEC sayılı Direktif’i önerdi. Kaza, Seveso ve 

yakınındaki diğer yerleşimlerdeki 37.000 kişinin yayılan dioksin bulutuna maruz kalmasına neden 

olmuştur. 

1984 yılında Bhopal – Hindistan’da ve 1986 yılında Basel – İsviçre’de meydana gelen iki kazayı 

takiben yapılan bir dizi değişiklikten sonra, 1996 yılında, Seveso II Direktifi olarak bilinen Büyük 

Kaza Risklerinin Kontrolü Yönetmeliği kabul edilmiştir. 

96/82/EC sayılı Direktif, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun 

Endüstriyel Kazaların Sınıraşan Etkileri Sözleşmesi’nin Topluluk tarafından onaylanması beklentisiyle 

kabul edilmiştir. Bu onay, Endüstriyel Kazaların Sınıraşan Etkileri Sözleşmesi’nin 

sonuçlandırılmasına ilişkin Konsey Kararı (Karar 98/685/EC) ile 23 Mart 1998 tarihinde 

gerçekleşmiştir. 96/82/EC sayılı Direktif, Sözleşme kapsamındaki Topluluk yükümlülüklerinin 

Topluluk hukukuna aktarılması için bir araçtır. Seveso II Direktifi, 3 Şubat 1997 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Üye Devletlere, kendi ulusal kanun, yönetmelik ve idari hükümlerini Direktif’e uyum 

sağlayacak Şekilde aktarmaları için iki yıl süre verilmiştir (transpozisyon dönemi). 

Seveso II Direktifi, bir önceki Direktif ile karşılaştırıldığında önemli yeni unsurlar getirmiştir. Çevre 

için tehlikeli olarak kabul edilen, özellikle su toksiklerini, ekleyen ilk belge oldu. Dahası, büyük 

kazaların oluşumunu en aza indirebilecek yeni yönetim sistemleri getirmiş, kamuoyuna verilen 

bilgileri artırmış ve çevresel bilgiye erişimin daha kolay olmasını sağlamıştır. 

Ayrıca, kapsam hem genişletilmiş hem basitleştirilmiştir. Ek I’deki sanayi tesislerinin listesi 

kaldırılmıştır ve listedeki adlandırılmış maddelerin sayısı azaltılmıştır. Ancak aynı zamanda hem 

tehlikeli madde kategorilerinde artış olmuş hem de belirli kategorilerdeki ölçütler daha kesin bir 

Şekilde belirtimiştir. 

Seveso I ve Seveso II arasındaki temel farklar aşağıda özetlenmiştir: 

- Seveso II, tesislerden ziyade Kuruluşlar ile ilgilidir. 

- ‘Çevre için tehlikeli’ başlıklı bir kategori oluşturulmuştur. 

- Alt Seviye Kuruluşlar, Madde 7 ve Madde 10 uyarınca şartlara uymalıdır.  

- Madde 8 Üst Seviye İşletmeciler için yeni bir şarttır. 

- Güvenlik raporu şartları daha ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

- Güvenlik yönetim sistemleri, acil durum planları ve arazi kullanım planlaması ile ilgili yeni 

şartlar getirilmiştir. 

- Denetimlere dair hükümler ve kamuyla bilgi paylaşımı konularının önemi artırılmıştır. 

3 Şubat 1999 tarihinden itibaren, Direktif şartları, yürütülmesi ve uygulanması zorunlu hale 

gelmiştir.
80

 

                                                   
80 http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm 
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2003 yılında, 2003/105/EC sayılı Direktif, 96/82/EC sayılı Konsey Direktifi’ni değiştirmiş ve Direktif 

kabul edilmiştir. Endüstriyel kazaların ardından (2000 yılında Baia Mare-Romanya, 2001 yılında 

Enschede-Hollanda ve 2001 yılında Toulouse-Fransa) Seveso II’de revizyon yapılması yerine 

Direktif’in kapsamı genişletildi. Bu doğrultuda, madencilik ve taşocakçılık faaliyetlerinde çıkarılan 

tehlikeli maddeler içeren minerallerin işleme ve depolama süreçleri ile bu faaliyetlerde kullanılan atık 

bertaraf tesislerini de kapsayacak Şekilde değiştirilmiştir. 

20 Ocak 2009 tarihinde, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi 

Tüzüğü (CLP) yürürlüğe girmiştir. Bu tüzük, mevcut AB mevzuatını kimyasalların sınıflandırması ve 

etiketlemesine dair Birleşmiş Milletler Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi (GHS) ile aynı düzeye 

getirmiştir. CLP Tüzüğü, geçiş döneminden sonra 67/548/EEC sayılı (DSD) ve 1999/45/EC sayılı 

(DPD) Direktiflerin yerini alacaktır. Böylece, tehlikeli maddeler 1 Aralık 2010’dan itibaren CLP ve 

DSD’ye göre sınıflandırılmalı ve 1 Haziran 2015’ten itibaren CLP, maddeler ve (şu anda müstahzarlar 

olarak adlandırılan) karışımlar için DSD/DPD’yi ilga edecektir. 

CLP Tüzüğü, 67/548/EEC ve 1999/45/EC sayılı Direktifleri (tehlikeli maddelerin ve müstahzarların 

paketlenmesi ile etiketlenmesi, ve 1907/2006 sayılı Yönetmelik (EC) 20 Ocak 2009 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir) değiştirir ve ilga eder. 

GHS, tüketiciler, işçiler ve acil durum müdahale görevlilerine yöneliktir. Henüz bağlayıcı olmamakla 

birlikte, CLP aracılığıyla getirilmiş olması AB’de yasal açıdan bağlayıcı olması anlamına gelir. 

Seveso I, II ve III’ün kısa tarihçeleri Tablo 17’de verilmiştir. 
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Tablo 17 - Seveso I, II ve III ile İlgili Temel Bilgiler 

Olay  Açıklama Etkiler Sonuç 

Seveso, İtalya 
1976  

 

Dioksin kaçağı 
kırsal alana 

yayılmış, daha 
fazla çevresel etki 
 

3.000 evcil hayvan ve çiftlik hayvanı 
ölmüş, daha sonra 70.000 hayvan 

besin zincirine dioksin girişini 
önlemek için katledilmiştir 
 

                     82/5001/EEC Seveso I 

Bhopal, 
Hindistan 1984  
 

Metil izosiyanat 
sızıntısı  
 

Tahmini can kaybı 4.000 ila 20.000 
arasındadır. Afet bölgedeki insan ve 
hayvan nüfusunda günümüzde de 

devam eden ciddi sağlık sorunlarına 
neden olmuştur.  
 

87/216/EEC (1. Değişiklik) 
 

Bazı maddeler eklenmiş ve bazı maddeler 
için eşikler düşürülmüştür. 

 

Sandoz, Basel 
1986  
 

Çıkan yangın ile 
depo tamamen 
yanmıştır 
 

Ren Nehri’ne karışan tonlarca zehirli 
tarım ilacı, yarım milyon balık ölümü  
 

88/610/EC (2. 
Değişiklik) 

Direktif’e tabi 
depoların sayısını 

artırmıştır. 

1988 yılında Direktif’in kapsamlı bir Şekilde gözden geçirilmesi 96/82/EC Seveso II Direktifi haline gelecek bir teklifle 
sonuçlanmıştır.  

Baia Mare, 
Romanya 2000  
 

Siyanür sızıntısı  
 

İşlenmemiş siyanür atığı Tuna 
Nehri’ne karışmıştır 
 

2003/105/EC (3. Değişiklik) 
- taşocakçılığı ve madencilik kapsama 
alınmıştır 
- Amonyum-nitrat yeniden tanımlanmıştır 

- Kendiliğinden bozunma özelliğine sahip 
ve patlama testine uymayan maddeler 
için yeni sınıflandırma 
- Yeni potasyum nitrat bazlı gübre 
eşikleri, 
-Yedi yeni karsinojen,  tüm karsinojenler 
için eşik limitleri yükseltilmiştir; 
- Dizel ve keroseni kapsayacak Şekilde 

yeni otomotiv benzini tanımı 

Enschede, 
Hollanda 2001 
 

Havai fişek 
deposunda patlama  

21 ölü, 800 yaralı 
 

- Çevre için tehlikeli maddelere daha 
düşük alt eşikler 
 

Toulouse, 
Fransa 2001  

 

Gübre fabrikasında 

patlama 

 

- AZF gübre fabrikasında meydana 
gelen patlama ile 29 ölü, 2.500 yaralı 

- Yakındaki mahallelerde ciddi 
yapısal hasar  

- Toksik, çevre için tehlikeli, yanıcı ve 
oksitleyici olarak sınıflandırılan tüm 

maddelere uygulanacak toplama 
kuralında değişiklik 

2008- F-Seveso 
Raporu  
 

Direktif’in 
uygulanmasına 
ilişkin ve 
etkinliğini 
değerlendiren rapor  

8 Üye Devletin görüşleri  
 

Direktif’in değiştirilmesi önerisi 
 

(Sektör, Yİ’ler, STK’lar) 
 

AT Direktif’in 
değiştirilmesi 
için bir öneri 
yayımladı, 
21.11.2010   

Tehlikeli 
maddelerin 
sınıflandırılmasına 
ilişkin AB 
sisteminde 
değişiklikler 
(1272/2008 sayılı 
Yönetmelik)  

Direktif’in değiştirilmesi için öneri 
(COM (2010) 781)  
 

Seveso III – 

Direktif Ek I’in tehlikeli maddelerin 
sınıflandırılmasına ilişkin AB sistemi ile 

birlikte işleyebilmesi için değişiklikler 
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Ek - 7. Türkiye'de Endüstriyel Kaza Kayıtları 

Bu bölümde, Türkiye’den kaydedilen kaza verilerinin ayrıntıları verilecektir. Sosyal Sigortalar 

Kurumu’ndan alınan iş kazalarına ilişkin veriler ile ÇŞB’den alınan (büyük) endüstriyel kazalar ile 

ilgili veriler incelenecektir. Buna ek olarak, Teknolojik Kazalar Bilgi Sistemi (TKBS) veritabanı 

analiz edilecektir. 

Türkiye’de, iş kazaları sistematik bir Şekilde kayıtlı olmasına ve dolayısıyla geniş çaplı istatistikler 

mevcut olmasına rağmen endüstriyel kazalar ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır. Endüstriyel kazaların 

kontrolü hakkında bir yönetmelik olmaması bu eksikliğin başlıca nedenidir. Seveso II Direktifi 

endüstriyel kazalar için bir raporlama sistemi gerektirir ve bu anlamda bahsedilen sorunu çözmede 

yardımcı olacaktır. 

ÇSGB bünyesindeki Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)’ndan elde edilen veriler sadece iş kazaları için 

güvenilir ve tam bilgi vermektedir (bkz. Tablo 18). İşverenler kaza gerçekleştikten sonraki iki gün 

içinde SSk’ya rapor vermekle yükümlüdürler. ÇSGB’nin İş Müfettişlerinin kaza yerinde soruşturma 

yapması gerekir. İş Teftiş sadece ciddi kazalar olarak sınıflandırılan, ölüm, uzuv kaybı veya hastanede 

uzun süreli tedavi ile sonuçlanan kazaları inceler. 

Tablo 18 - İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Verileri 

Kazanın türü 
2010 

Erkek Kadın Toplam 

Ulaşım kazaları 2.331 202 2.533 

Kazara zehirlenme 26 1 27 

Düşme 8.187 805 8.992 

Makinelerden kaynaklı kazalar 7.137 464 7.601 

Patlamalardan kaynaklı kazalar 624 13 637 

Aşırı sıcaklıklara maruz kalma veya aşırı sıcaklıkla temas 1.339 133 1.472 

Düşen nesnelerin çarpması 11.638 318 11.956 

Nesne üzerine basma, darbe alma ya da çarpması (düşen nesneler hariç) 21.697 1.649 23.346 

Elektrik akımına maruz kalma ya da elektrik akımı ile temas 423 8 431 

Vücudun zorlanması nedeniyle sakatlanma 1.091 45 1.136 

Yabancı nesne ile vücudun bir kısmının kirlenmesi 757 35 792 

Hayvanlar tarafından ısırılma veya tekmelenme, zehirli böcekler tarafından 

sokulma 
39 1 40 

Hatalı tedavi ve aşı komplikasyonu 3 1 4 

Önceden meydana gelen bir kaza nedeniyle sorun yaşanması 6 0 6 

Kaynaklama sırasında kaza 148 1 149 

Cinayet ve yaralama 192 4 196 

Ağır operasyon nedeniyle travma 2 0 2 

Radyasyona veya zararlı maddelere maruz kalma ya da zararlı maddeyle 

temas 
123 15 138 

Sınıflandırılmamış diğer kazalar 3.248 197 3.445 

Toplam 59.011 3.892 62.903 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2010 
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ÇŞB, olay sonrası yerinde denetimler veya Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Büyük Endüstriyel Kaza 

Yönetmeliği gibi ilgili düzenleyici araçları kullanarak geçmişte meydana gelmiş kazalar hakkında bilgi 

toplayan diğer bir yönetim organıdır. 

Ancak, bu çabalar çoğunlukla Yİ’ler özelinde kalmakta ve düzenli olarak devamlılığı 

sağlanamamaktadır. Hükümet kaynaklarından büyük kazalara dair ÇŞB tarafından hazırlanan kamuya 

açık veriler, sadece 1997 ve 2007 yılları arasında meydana gelen 26 kaza hakkında bilgi 

içermektedir.
81

 Bu belge genel bir fikir vermekle birlikte bazı endüstriyel kazaları kapsamamaktadır 

(bkz. Tablo 19). 

Tablo 19 - 1997-2007 döneminde Türkiye’de gerçekleşen endüstriyel kazaların illere göre dağılımı (ÇŞB, 

2007) 

No Konum Tarih Kuruluş Kaza 

1 İstanbul 14.02.1997 Tuzla Tersaneleri Yangın 

2 Kırıkkale  03.07.1997 M.K.E. Patlama 

3 Denizli 11.10.1997 Aciselsan Yangın 

4 Tekirdağ 21.10.1998  PEG Profilo Elektrikli Gereçler San A.Ş. Yangın 

5 Kocaeli 22.07.1999 D-130 Karayolu Sızıntı 

6 Yalova 17.08.1999 Aksa Sızıntı 

7 İzmit 17.08.1999 Tüpraş Patlama 

8 Tekirdağ 21.12.1999 Likit Kimya San.ve Tic. Ltd.Şti. Patlama 

9 Kocaeli 23.06.2000 Altinel Melamin San:A.Ş. Patlama 

10 Kocaeli 04.08.2000 Total Oil Yangın 

11 İzmit 15.08.2000 Serfleks Yer Karoları San. Tic. Turz. A.Ş. Yangın 

12 Eskişehir 18.01.2001 Şeker Fab. Patlama 

13 Kocaeli 08.02.2001 Aysan Boya ve Kimya San. A.Ş. Patlama 

14 İstanbul 16.02.2002 LPG Tesisi Patlama 

15 İzmit Körfez 28.07.2002 Akçagaz LPG Dolum Tesisleri Patlama 

16 İstanbul 22.05.2003 Büfe Patlama 

17 Ankara 05.08.2003 LPG Tesisi Patlama 

18 Kayseri 20.08.2003 Yatılı Okul Patlama 

19 Mersin 25.07.2004 Ataş Yangın 

20 İstanbul 24.04.2006 Saf Kimya Yangın 

21 Bursa Nilüfer 29.05.2006 Soykim Kimyevi Maddeler Sızıntı 

22 İstanbul Tuzla 31.07.2006 Dicle Kimya Yangın 

23 Gaziantep 21.09.2006 Alles Kimya Patlama 

24 Ankara 04.01.2007 Tüpgaz dolum tesisi Patlama 

25 Ankara 21.02.2007 İPRAGAZ Anonim Şirketi Patlama 

26 Denizli 04.03.2007 Gamateks Yangın 

Ancak, bu çabalar çoğunlukla Yİ’ler özelinde kalmakta ve düzenli olarak devamlılığı 

sağlanamamaktadır. ÇŞB’nin büyük kazalara dair devlet kaynakları ile hazırladığı kamuya açık 

                                                   
81 “Ülkemizde meydana gelen endüstriyel kazaların il bazında dağılımı”, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 
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veriler, sadece 1997 ve 2007 yılları arasında meydana gelen 26 kaza hakkında bilgi içermektedir.
 82

 Bu 

belge genel bir fikir vermekle birlikte bazı endüstriyel kazaları kapsamamaktadır (bkz. Tablo 19). 

Yukarıda belirtildiği gibi, büyük endüstriyel kazalar ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır. Büyük endüstriyel 

kazaların düzenli olarak raporlanmasına yönelik bir düzenleme olmaması bu eksikliğin başlıca 

nedenidir. Büyük kazaların kayıt altına alınması için, ÇŞB Kimyasallar Daire Başkanlığı kaza 

raporlama belgesini Direktif şartı olarak sunmuştur. Bu belge ayrıca elektronik ortamda da 

bulunacaktır.
 83

 

Kamu belgelerine ek olarak, şu anda endüstriyel kazalar ile ilgili en kapsamlı veri kaynağı olan TAIS, 

Türkiye’de meydana gelen teknolojik kazalar hakkında bilgi toplamak ve paylaşmak için yapılan 

akademik bir çalışmadır.
 84

 1967-2010 yılları arasında meydana gelen 500’den fazla endüstriyel kaza 

ile birlikte gazete makaleleri ve fotoğraf gibi bilgileri içerir. Türkiye’nin endüstriyel kaza tarihi 

hakkında kısa bir fikir vermek için TAIS’ten seçilen kazalara dair özet bilgi Tablo 20’de verilmiştir. 

Kazaların seçimi, katı kriterlere dayalı değildir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ölüm ve yaralanma 

sayısı resmi değildir. Kaza türü sütunu, birden fazla olay (ör. patlama ve yangın, patlama ve kimyasal 

sızıntı) durumunda esas olayı temel alır. 

TAIS verileri, önemli endüstriyel kazaların çalışanların yaş ve cinsiyeti, çalışma ortamı (şirket 

büyüklüğü-çalışan sayısı, ekonomik faaliyet veya sektör, kaza türü), çalışma koşulları (gün, çalışma 

saatleri ve vardiya) ve sonuçlara (ölüm veya yaralanma) göre dağılımını vermektedir. 

Kapsamlı bir endüstriyel kaza envanteri sisteminin eksikliği, kazaların sayısı, ölüm sayısı, sanayi tipi, 

fiziksel etkiler (patlama, yangın ve sızıntı), gayrimenkule hasar, yakın çevreye hasar, maddi hasar vb. 

ile ilgili genellemeler yapmaya engel olmaktadır. 

Tablo 20 – Türkiye’de meydana gelniş bazı endüstryel kazalar 

Tarih Konum Tesis  Kaza Tanım 

12.07.1976 Balıkesir Şeker Fabrikası Patlama 1 ölü, 6 yaralı 

21.01.1977 Izmir Petrol Rafinerisi Patlama 
mal kaybı (üretimin kesintiye 

uğraması) 

14.02.1978 Kocaeli Petrol Depolama Tesisi  Yangın mal kaybı (tam tahribat) 

14.04.1978 Izmir Şeker Fabrikası Patlama 2 ölü, 1 yaralı 

07.05.1979 Izmir LPG Deposu Patlama mal kaybı (tesis dışı) 

15.06.1979 Kırıkkale Baruthane Patlama 3 ölü 

01.06.1980 Batman Petrol Rafınerisi Patlama 
2 ölü, 18 yaralı (üretimin kesintiye 

uğraması) 

03.05.1982 Kırıkkale Baruthane Patlama 3 yaralı 

12.04.1985 Zonguldak Demir-çelik Fabrikası Patlama 18 yaralı 

16.07.1985 Karabuk Demir-çelik Fabrikası Patlama 6 yaralı 

30.01.1986 Zonguldak Demir-çelik Fabrikası Patlama 15 yaralı 

                                                   
82 “Ülkemizde meydana gelen endüstriyel kazaların il bazında dağılımı”, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 
83 http://kimyasallar.cob.gov.tr/HalkiBilgilendirme/menubilgileri.aspx 
84www.teknolojikkazalar.org/ 
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13.08.1986 Kırıkkale Mühimmat Fabrikası Patlama 7 ölü, 24 yaralı (tesis dışı tahliye) 

12.03.1987 K.Maras Termik Santral Patlama 
Mal kaybı (üretimin kesintiye 
uğraması) 

10.05.1988 Kocaeli Fermentasyon Tesisi  Patlama 5 ölü 

05.03.1989 Istanbul Boya Fabrikası Patlama 14 ölü, 44 yaralı 

26.07.1990 Izmir Fabrika  Patlama 3 ölü, 5 yaralı 

24.12.1990 Istanbul İlaç Fabrikası Patlama 2 ölü 

04.02.1991 Ankara Av Fişeği Fabrikası Patlama 2 ölü, 1 yaralı 

28.11.1992 Izmir Gemi Söküm Tesisi  Patlama 6 ölü 

08.08.1992 Tekirdağ Tekstil Fabrikası Patlama 32 ölü, 84 yaralı 

15.09.1993 Gaziantep Fabrikası Patlama 8 ölü, 26 yaralı (tam tahribat) 

31.08.1995 Ankara Barut Fabrikası Patlama 2 ölü 

13.02.1997 Istanbul Tersane Patlama 2 ölü, 24 yaralı 

03.07.1997 Kırıkkale Mühimmat Fabrikası Patlama Çevreye zarar (tesis dışı tahliye) 

11.10.1997 Denizli Seluloz Fabrikası Yangın Mal kaybı 

21.10.1998 Tekirdağ Elektrikli Alet Fabrikası Yangın Çevreye zarar (tesis dışı tahliye) 

17.08.1999 Kocaeli Petrol Rafinerisi Yangın Çevreye zarar (tesis dışı tahliye) 

17.08.1999 Yalova Akrilik Elyaf Fabrikası Sızıntı 
Çevreye zarar (tesis dışı tahliye) 

[Akrilonitril] 

27.09.1999 Istanbul Boya Fabrikası Yangın 6 ölü, 20 yaralı 

21.12.1999 Tekirdağ Kimya Deposu Sızıntı 
2 ölü, 3 yaralı, çevreye zarar 

[Hidroklorik asit] 

17.01.2000 Istanbul Tekstil Fabrikası Patlama mal kaybı 

23.06.2000 Kocaeli Kimya Deposu Patlama 4 yaralı 

04.08.2000 Kocaeli Petrol Deposu Yangın mal kaybı 

15.08.2000 Kocaeli Yer Döşemesi Fabrikası Yangın 1 yaralı 

18.01.2001 Eskişehir Şeker Fabrikası Sızıntı Çevreye zarar [melas] 

08.02.2001 Kocaeli Boya Fabrikası Yangın Mal kaybı 

15.02.2002 Istanbul Tekstil Fabrikası Patlama 7 yaralı, mal kaybı (tesis dışı) 

16.02.2002 Istanbul Radyatör Fabrikası Patlama 11 yaralı, mal kaybı (tesis dışı) 

10.06.2002 Istanbul Lastik Fabrikası Patlama 1 ölü, mal kaybı (tam tahribat) 

03.07.2002 Kocaeli Petrol Rafinerisi Patlama 5 yaralı 

28.07.2002 Kocaeli LPG Depolama Tesisi Patlama 
2 yaralı, mal kaybı (tesis dışı) (tesis 

dışı tahliye) 

11.08.2002 Muğla Termik Santral  Yangın Mal kaybı (tesis dışı etki) 

13.08.2002 Aydın Food Fabrikası Patlama 1 fatality, 32 yaralı 

16.12.2002 Kocaeli Demir-Çelik Fabrikası Patlama 1 fatality, 2 yaralı 

30.12.2002 Van Gıda Fabrikası Patlama 4 ölü, 3 yaralı 

30.03.2003 Adana Hamur Katkı Maddesi Fabrikası Patlama 9 ölü, 11 yaralı 

05.07.2003 Ankara LPG İstasyonu  Patlama 110 yaralı 

11.07.2003 Izmir LPG Deposu Patlama 2 yaralı 

30.07.2003 Istanbul Demir-Çelik Fabrikası Patlama 2 ölü, 2 yaralı 
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04.08.2003 Kocaeli Petrol Rafinerisi Yangın Mal kaybı 

12.09.2003 Kocaeli Boya Fabrikası Patlama Mal kaybı 

30.10.2003 Balikesir Et İşleme Fabrikası Sızıntı 39 yaralı [Ammonia] 

03.11.2003 Hatay Kimya Fabrikası Sızıntı 
150 yaralı (tesis dışı etki) [Fosforik 

asit] 

05.12.2003 Adapazari Tekstil Fabrikası Yangın Mal kaybı 

25.07.2004 Mersin Petrol Rafineris Yangın Mal kaybı 

24.04.2006 Istanbul Kimya Fabrikası Yangın Mal kaybı 

29.05.2006 Bursa Kimya Deposu Sızıntı 5 yaralı [Reaksiyon ürünü] 

31.07.2006 Istanbul Kimya Fabrikası Yangın 1 yaralı 

21.09.2006 Gaziantep Kimya Fabrikası Patlama 3 ölü, 34 yaralı, çevreye zarar 

04.01.2007 Ankara LPG Depolama Tesisi Patlama 1 ölü, 1 yaralı 

27.01.2007 Istanbul Motor Yağı Deposu  Patlama 4 ölü 

01.02.2007 Kocaeli Petrol Rafineri Patlama 2 ölü, 7 yaralı 

04.03.2007 Denizli Tekstil Fabrikası Yangın Mal kaybı 

12.02.2008 Istanbul Kozmetik Fabrikası Yangın 11 yaralı, mal kaybı  

15.03.2009 Izmir Petrol Rafinerisi Patlama 4 yaralı 

21.05.2009 Sakarya Havai Fişek Fabrikası Patlama 3 yaralı 

29.09.2009 Sakarya Havai Fişek Fabrikası Patlama 2 yaralı 

20.11.2009 Kocaeli Petrol Rafinerisi Patlama 2 yaralı 

24.11.2009 Antalya Kimya Fabrikası Patlama 3 yaralı 

Kaynak: Ön Seveso DEA Raporu 

Ek - 7. 1. Bazı Önemli Kazalara Dair Genel Bilgi 

Kimyasal Kaza Önleme ve Hazırlığa Dair Esnek Bir Çerçeve adlı UNEP rehber dokümanı,
85

 

Flixborough (İngiltere 1974), Seveso (İtalya 1976), Bhopal (Hindistan 1984), Mexico City (Meksika 

1984), Basel (İsviçre 1986), Pasadena (ABD 1989), Baia Mare (Romanya 2000), Enschede (Hollanda 

2000), Toulouse (Fransa 2001), Texas City (ABD 2005),  Jilin, Songhua Nehri (Çin 2005) ve 

Buncefield (İngiltere 2005) gibi bilinen kimyasal kazalara dair bilgi vermektedir. 

Tablo 21 - Bazı Önemli Kazalara Dair Genel Bilgi 
Tarih /Yer Açıklama Ölü ve yaralı sayısı/ Sonuçları 

01.08.1974/ 
Flixborough, İngiltere 

- Yetersiz tasarım ile değişimin iyi bir Şekilde 
yönetilemesi, bir kimyasal tesiste yaklaşık 30 ton 
sikloheksan sızıntısına yol açtı. Sızıntının neden 
olduğu buhar bulutu patlaması ile tesis tahrip oldu ve 
hasarın etkisi kilometrelerce uzağa kadar ulaştı. 

28 ölü, 89 yaralı 

 

10.07.1976/ Seveso, 
İtalya 

- Ekzotermik bir kimyasal reaksiyonun kontrolünün 
kaybedilmesi, patlama diskinde ve basınç tahliye 

- TCDD’nin neden olduğu 
çok sayıda klorakne vakası 

                                                   
85 A Flexible Framework for Addressing Chemical Accident Prevention and Preparedness- A Guidance 
Document (2010) http://www.unep.fr/scp/sp/saferprod/pdf/UN_Flexible_Framework_WEB_FINAL.pdf 
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sisteminde reaktörün içeriğinin salımına yol açtı. 
Toksik ve korozif kimyasallardan oluşan, fenol, 
sodyum hidroksit ve 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-
dioksin (TCDD – ‘Seveso Dioksin’) içeren bir bulut 
yayıldı. 
- Triklorofenol (TCP) üretmek için diğer rakip 
şirketlere göre daha tehlikeli bir reaksiyon kullanımı 
ve Cumartesi sabah vardiyasının sonunda üretim 
vardiyasının reaktörü yeterince soğutmadan 
bırakmasına olanak sağlayan tehlikeli işletim 
uygulamaları kazanın nedenleri arasındadır. 
Yetersiz yönetim sorumluluğu ve kaza gerçekleştikten 
sonra şirket yönetimi ve yerel yönetimler arasında 
iletişim eksikliği, nüfusun kimyasal bulutuna maruz 
kalmasını önlemek ve alanı temizlemek için 
önlemlerin son derece yavaş gerçekleşmesine neden 
oldu.  

 
- Yaklaşık 410 kimyasal 

yanık vakası (muhtemelen 
kostik)  
 

- Zehirli dumanın etkisi 
altındaki bölgeden 5.700 
kişinin tahliye edilmesi 
 

- Çevredeki kırsal alanda 
kirlenme, 11 Temmuz 
1978 tarihinde büyük 
sayıda hayvanın tedbir 
olarak telef edilmesi 

 

19.11.1984,Mexico 
City, Meksika 

- Bir depolama silindiri ile küre arasındaki 200 mm’lik 
borunun kırılması LPG sızıntısına neden oldu. 5 ila 10 
dakika boyunca devam eden sızıntı ile bir patlama ve 
birçok yangına neden olan büyük bir gaz bulutu 
oluştu. 

- Bu yer yangınları LPG terminalinde bir dizi kaynayan 
sıvı – genleşen buhar patlamasına (BLEVE) neden 
oldu. Etkisiz bir gaz algılama sistemi ve acil durum 
izolasyon eksikliği yükselmeye sebep oldu. 

- Tesisisin yerleşim alanlarına yakınlığı ölü sayısının 
artmasına neden oldu. Plan, acil durum izolasyon ve 
su püskürtme sistemleri de dahil olmak üzere genel 
koruma sistemindeki arıza sebebiyle tesisin tamamen 
tahrip oldu. Terminalin yangın su sistemi ilk 
patlamada devre dışı kaldı. Tesiste gaz algılama 
sistemi yoktu ve acil durum izolasyonu devreye 
sokulduğunda muhtemelen çok geç kalınmıştı. 

650 ölü, 6.400 yaralı 

 

03.11.1984/Bhopal, 
Hindistan 

- Bir pestisit fabrikasında suyun depolama tankına 
girdikten sonra metil izosiyanat bulutunun serbest 
kalması tarihin en ölümcül kimyasal felaketine neden 
oldu. Tanka su ilave edilmesi ile basınç ve sıcaklıkta 
gerçekleşen hızlı artış kimyasal reaksiyon ile 
sonuçlandı. Bu da tesiste oluşan zehirli gazların tesis 
çevresinde ve Bhopal üzerinde sekiz km boyunca 
yayılmasına neden olmuştur. 

- Tesis, kalabalık bir işçi sınıfı mahallesinde 
bulunmaktaydı ve tesisteki acil durum sirenleri kapalı 
olduğundan çevredeki insanlar için hiçbir uyarı 
yapılmadı. Gaz sızıntısı, tesisin yakınındaki 
gecekondularda yaşayan birçok kişinin kimyasallar 
nedeniyle boğularak ölmesine yol açmıştır. 

3.000’den fazla ölü 

170.000 yaralı 
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- Çok miktarda toksik ara ürünün depolanması 
(güvenli olmayan süreç tasarımı), etkin güvenlik 
önlemleri ve denetimlerinin olmaması, yetersiz tesis 
yönetimi ve yerel nüfusun yakınlığının bu kazada ve 
korkunç sonuçlarında payı olduğu tespit edilmiştir. 

13.05.2000/Enschede, 

Hollanda 

- Küçük bir yangın, 100 tonluk patlayıcı stoğunun 
patlamasına neden oldu. Bu da büyük bir patlama ve 
ateş topuna neden olarak tesisin çevresindeki geniş 
bir alanda tahribata ve taşınmazlara zarara yol açtı. 
Deponun ve tesisin konumunun yeterince kontrol 
edilmemesi kazayı büyük ölçüde etkiledi.  

21 ölü, 900’den fazla yaralı 

 

21.09.2001/Toulouse, 
Fransa 

- Bir amonyum nitrat ve gübre fabrikasında meydana 
gelen patlama, tesisi tahrip etti ve çevrede hasara yol 
açtı. Arazi kullanım planlaması ile ilgili sorunlar hasar 
ve yaralı sayısının artmasına neden oldu.  

31 ölü, 2.500 yaralı 

 

23.03.2005/Texas City, 
Texas, Amerika Birleşik 
Devletleri 

- Rafinerinin bir izomerizasyon ünitesinde, artıma 
ürününün sıvıyla aşırı doldurulması, sıvının aşırı 
ısınması ve blöf domu ve bacasından hidrokarbon 
sızıntısı büyük bir patlamaya yol açtı. Bu buhar 
bulutunun ateşlenmesi ile tesiste ciddi hasara ve 
birçoğu komşu bir tesisteki geçici binalarda bulunan 
kişilerin ölmesine ve yaralanmasına yol açtı. 

Kaza soruşturmasında, ekipman, risk yönetimi, 
personel yönetimi,  çalışma kültürü, bakım ve kontrol 
ve genel sağlık ve güvenlik değerlendirmelerinde pek 
çok hata/eksiklik tespit edilmiştir.  

15 ölü, 170 yaralı 

400 m’lik yarıçap içindeki 
taşınmazlarda büyük hasar, 

birkaç km uzaklıktaki 
pencereler hasar gördü 

 

11.11.2005/Buncefield, 
İngiltere 

- Yakıt deposundaki boru hattı ile bir petrol depolama 
tankının aşırı doldurulması, bir dizi patlamaya ve 22 
depolama tankına sıçrayan bir yangına neden oldu. 

Kazanın ana nedenleri, dolum ve tank göstergesinin 
yeterince kontrol edilmemesi ve etkisiz bir taşma 
emniyeti sistemidir. Yakında bulunan ofis binaları ve 
konut alanları önemli boyutta hasar anlamına geldi. 

Olayın bir Pazar sabahı erken saatlerde gerçekleşmesi 
sayesinde hiçbir can kaybı olmadı ve yaralı sayısı 
nispeten azdı. 

Akaryakıt dağıtım ağının 
(özellikle Heathrow 

havaalanına yakıt dağıtımının) 
sekteye uğraması 
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Ek - 8. SPIRS Veritabanı ve AB Seveso Kuruluşları 

Avrupa Komisyonu, büyük kazaların sonuçlarını önlemek veya sınırlandırmak için farklı sistemler 

oluşturmuştur. Bu sistemlerden biri Seveso Tesisleri Bilgi Erişim Sistemi (SPIRS)’dir. 

SPIRS, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da büyük tehlike oluşturabilecek sanayi kuruluşlarının 

risklerine dair bilgiye erişimini amaçlayan bir veritabanı sistemidir. Veritabanı, 27 Üye Devlet ve üç 

AEA/EFTA ülkesi (İzlanda, Norveç ve İsviçre) tarafından Seveso II Direktifi Yetkili İdareler Komitesi 

(CCA) aracılığıyla bildirilen verileri içermektedir. 

SPIRS veritabanı, AB’nin 15 devletten oluştuğu 2001-2002 döneminde hazırlanmıştır. Buna ek olarak, 

2004 yılında AB’ye üye olan birçok ülke de katılımdan hemen önce ya da sonra gönüllü olarak kendi 

verilerini bildirmiştir. 

2010 yılı Eylül ayı itibarıyla, verilerini bildiren ülkelerde SPIRS veritabanına kayıtlı 9937 Seveso 

Kuruluşu bulunmaktaydı. Bunların 4575 (%46) tanesi Alt Seviye iken 5323 (%54) tanesi Üst Seviye 

idi. Almanya 2141 (%21,55) kuruluş ile en yüksek sayıya sahipken bunu Fransa (1106; %11.13), 

İtalya (1095; %11.02) ve Birleşik Krallık (1082; %10.89) izlemekteydi. 

Ülkelerin çoğunluğunda (29 ülkeden 19’u) Alt Seviye Kuruluşlar daha fazlayken iki ülkede Alt ve Üst 

Seviye Kuruluş sayısı aynıdır. AB’deki kuruluşların endüstriyel faaliyetlere göre dağılımı Şekil 21’de 

gösterilmiştir. SPIRS yayınlarından alınmış olan Şekil 20’den Şekil 31’e kadar AB’deki Seveso 

Kuruluşlarına ilişkin ayrıntılar verilmektedir. 

Şekil 21 -  Kategori/Sektör bazında AB Seveso Kuruluşları 

   

 

Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı: SPIRS 
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Şekil 22 - SPIRS’e göre Avrupa’daki Seveso 

Kuruluşların 2010 yılındaki dağılımı 

Şekil 23 - Seveso Kuruluşlarının NUTS 2 

bölgelerinde dağılımı 

        
 

Şekil 24 - Seveso II kapsamındaki kimyasal tesislerin 

NUTS 2 bölgelerinde dağılımı 

Şekil 25 - Seveso Kuruluşlarının ulaştırma ve 

depolama grubunun NUTS 2 bölgelerinde 

dağılımı 

  

Şekil 26 - İmalat faaliyetinde bulunan Seveso 

Kuruluşlarının NUTS 2 bölgelerinde dağılımı 

Şekil 27 - Petrokimya endüstrisindeki Seveso 

Kuruluşlarının NUTS 2 bölgelerinde dağılımı 



  DRAFT 

 

REC Turkey – 2012 Page: 102 
 

 

 

 

  

Şekil 28 - Metal işleme yapan Seveso Kuruluşlarının 

NUTS 2 bölgelerinde dağılımı 

Şekil 29 - Elektrik üretim, tedarik ve dağıtımı 

yapan Seveso Kuruluşlarının NUTS 2 

bölgelerinde dağılımı 

 

  

Şekil 30 - Su, kanalizasyon ve atık yönetimi yapan 

Seveso Kuruluşlarının NUTS 2 bölgelerinde dağılımı 

Şekil 31 - Tarımsal faaliyette bulunan Seveso 

Kuruluşlarının NUTS 2 bölgelerinde dağılımı 

  

Şekil 32 - Madencilik sektöründeki Seveso 

Kuruluşlarının NUTS 2 bölgelerinde dağılımı 

Şekil 33 - NUTS - Seveso Kuruluşlarının ülkelere 

göre Dağılımı 
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Ek - 8. 1. SPIRS Kategorileri 

Verilerini bildiren ülkelerde kullanılan farklı endüstriyel faaliyet sınıflandırma sistemlerini analiz 

etmek için tüm faaliyet türleri yeni SPIRS listesi ile tutarlı olacak Şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Buna ek olarak, CBS ortamında daha rahat görülmesi için SPIRS’deki endüstriyel faaliyetler 10 

kategoride
86

 gruplandırılmıştır (bkz. Tablo 22). 

                                                   
86 “Diğer faaliyetler” yeni SPIRS kategorileri olan boş zaman ve spor faaliyetleri; sağlık, araştırma ve eğitim ve 

listed olmayan diğer faaliyetlerdir. Bu kategori aynı zamanda endüstriyel faaliyetini açıkça tanımlamayan ya da 

boş bırakmış Kuruluşlar için de kullanılabilir. 
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Tablo 22 - Birleştirilmiş kategorilerdeki SPIRS endüstriyel faaliyetlerinin genellemesi 
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Ek - 9. Seveso Kuruluşları ve Seveso Bilgi Sistemi 

Ek - 9. 1. ÇŞB Bildirim Sistemi 

Bu bölüm kısaca ÇŞB Bildirim Sistemi hakkında bilgi verir ve grafikler ve rakamlar ile Türkiye’deki 

Seveso Kuruluş sayısını göstermektedir. 

Direktif uyarınca Üye Devletler (ÜD), Avrupa Komisyonu (AK)’na her Seveso Kuruluşunun 

İşletmecisinin adı ve tam adresini bildirmelidir. Adres alanına ek olarak, ÜD Kuruluşun coğrafi konum 

bilgisini de vermelidir. 

Seveso II şartlarını yerine getirmek amacıyla Türkiye’de bir bildirim sistemi kurulmuştur. 

İşletmecilerin gerekli verileri sisteme girmesi gerekmektedir. 

Sistem, Kutu 16’daki bilgileri içerir. 

Kutu 16 - ÇŞB Bildirim Sistemindeki Veriler 

– İşletmecinin adı veya ticari ad 

– Kuruluş/tesis adı 

– Kuruluşun tam adresi 

– Kuruluşun faaliyeti veya faaliyetleri 

– Sektör 

 

– Kuruluşun bulunduğu yere dair çevresel bilgi 

– Kuruluşun kıyı şeridi üzerinde olup olmadığı 

bilgisi  

– Kuruluşun sanayi bölgesinde olup olmadığı bilgisi 

– Kuruluşun belediye mücavir alan içinde olup 

olmadığı bilgisi 

 

Bildirim Sistemi ve veriler, Kuruluşun seviyesini, endüstriyel sektör türünü, bulunduğu ili, bulunduğu 

yere dair çevresel bilgi ve sanayi bölgesi veya sahil şeridi üzerinde olup olmadığı bilgilerini içerir. 

Ancak, Seveso Bildirim Sistemi Kuruluş büyüklüğüne (KOBİ olup olmadığı) veya mülkiyetine dair 

(kamu veya özel) dair doğrudan bilgi vermez. 

ÇŞB, Seveso Bildirim Sistemi’ni kurmuştur. Bildirim prosedürü iki aşamadan oluşur: 

 Kuruluşun ‘Çevresel Bilgi Sistemi’ne kayıt olması ve 

 Seveso Bildirim Sistemi’ne bildirim yapılması (bkz. Şekil 34). 

Aralık 2011 tarihinde sistemden alınan bilgiye göre, Türkiye’deki Seveso Kuruluşlarının sayısı 

518’dir. Bunlardan 267 (%51,5) tanesi Alt Seviye Kuruluş iken 251 (%48,5) Üst Seviye Kuruluştur. 
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Şekil 34 - ÇŞB Bildirim Sistemi Şekil 35 - ÇŞB Bildirim Sistemi’ndeki Seveso 

Kuruluş Sayısı (Aralık, 2011) 

  

 

ÇŞB Bildirim Sistemi, Kuruluşları 20 farklı endüstriyel faaliyete göre sınıflandırır. REC Türkiye, 

Seveso Kuruluşlarının endüstriyel faaliyetlerine dair daha fazla bilgi sahibi olmak için ÇŞB 

yetkililerine danışarak sistemdeki kuruluşları SPIRS’teki yeni birleştirilmiş kategorilere göre 

sınıflandırmıştır (bkz. Kutu 17). 
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Kutu 17 - ÇŞB’nin tanımladığı endüstriyel faaliyetler ve SPIRS Kategorilerindeki karşılığı 

 

 

Tablo 23 Seveso Kuruluşlarına ait bilgileri özetlemekte, Şekil 36 ise Seveso Kuruluşlarının endüstriyel 

faaliyet kategorilerine göre dağılımını göstermektedir. Bu sınıflandırma, Türkiye’deki Kuruluşların 

endüstriyel faaliyetlerinin dağılımı hakkında genel bir fikir vermektedir. Sonuçlar, Petrokimya, Kimya 

tesisleri ve İmalat faaliyetlerinin çoğunlukta olduğunu ve tüm Seveso Kuruluşlarının %75,2’sini 

kapsadığını göstermektedir. Petrokimya sektörü (ör. rafineri, depolama ve dağıtım), LPG üretim, 

şişeleme ve toplu dağıtım, LPG depolama, LNG depolama ve dağıtımı içerir. Bu grup, ÇŞB Bildirim 

Sistemi’nde en büyük paya (%29,9) sahiptir. 

 

Industrial activities in the MoEU Notification System Industrial activities in the SPIRS

1.        Paint Industry 

2.        Fertilizer Industry

3.        General Chemicals  Manufacture

4.        Pharmaceuticals and Pesticides

5.        Plastics and rubber manufacture

6.        Electronics and electrical engineering

7.        General Engineering , Manufacturing and  Assembly

8.        Food and Drinks

9.        Manufacturing  of Paper

10.     Wood treatment and furniture

11.     Cosmetics

12.     Machine industry (automotive, shipping, etc.)

13.     Ceramics ,Glass, Cement

14.     Textiles, clothing and footwear

15.     Shipbuilding, shipbreaking, ship repair

16.     Power Generation and Distribution Power generation, supply and distribution

17.     Metal refining and processing Processing of metals

18.     Petrochemistry Industry, Oil Refineries and  processing of oils 

19.     Wholesale and retail storage and distribution (incl. LPG bottling & bulk distribution

20.     Other Other activity

21.     Water and sewage (collection, supply, treatment) Water and sewage and waste management

22.     Mining activities Mining activities

Transporting and storage

-Handling and transportation centers

-Fuel storage

-Wholesale and retail storage and distribution 

(excluding LPG)

Chemical installations (excluding petrochemical)

Manufacturing

23.     Wholesale and retail storage and distribution (excluding LPG bottling & bulk distribution)

Petrochemical (e.g. oil refineries, storage and distribution)
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Tablo 23 - Endüstriyel faaliyetlere göre Alt ve Üst Seviye Kuruluşlar 

 

Şekil 36’da Kuruluşların endüstriyel faaliyetlere göre dağılımı verilmiştir. 

Şekil 36 - Seveso Kuruluşlarının Endüstriyel Faaliyetlere göre Dağılımı 

  

Şekil 37 ve Şekil 38’de Alt ve Üst Seviye Seveso Kuruluşlarının endüstriyel faaliyetlere göre dağılımı 

verilmiştir. 

Endüstriyel Faaliyet Alt Seviye Üst Seviye Toplam

Petrokimyasal ( petrol rafinerileri , depolama ve dağıtım) 58 97 155

Kimyasallar (Petrokimysallar dışında) 60 60 120

İmalat Sanayi 86 30 116

Taşıma ve Depolama 24 36 60

Metallerin İşlenmesi 16 10 26

Enerji Üretimi, Temini ve Dağıtımı 12 12 24

Madencilik 7 5 12

Su ,Atıksu ve Atık Yönetimi 2 1 3

Diğer  Sektörler 2 2

Genel Toplam 267 251 518
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Şekil 37 - Alt Seviye Seveso Kuruluşlarının 

endüstriyel faaliyetlere göre dağılımı  

 

Şekil 38 - Üst Seviye Seveso Kuruluşlarının 

endüstriyel faaliyetlere göre dağılımı  

 

 

 

 

 

 

Şekil 39’da Türkiye’de Seveso Kuruluşlarının NUTS 1 bölgelerine göre dağılımı verilmiştir. 

Şekil 39 - Türkiye’de Seveso Kuruluşlarının NUTS 1 bölgelerine göre dağılımı 

    

 

Ek - 9. 2. AB ve Türkiye 

Bu bölümde, Türkiye ve AB’deki Seveso Kuruluşları karşılaştırılmıştır. Türkiye’deki Seveso 

Kuruluşlarının sayısı, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya’dan sonra gelmektedir. Türkiye’de 

Kuruluşların endüstriyel faaliyetlerine göre dağılımı AB’deki dağılımla benzeşmektedir.. Türkiye’deki 

Seveso Kuruluşlarının endüstriyel faaliyetlere göre dağılımı ile AB’deki dağılım aynı oranlardadır. 

Temel farklılıklar, Nakliye ve Depolama sektöründen kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 40 - AB Ülkelerinde ve Türkiye’de Seveso Kuruluşları 

                      

Kaynak: REC Türkiye, Veri Kaynağı: SPIRS Veritabanı (2010) ve ÇŞB Bildirim Sistemi (2011) 

 

Şekil 41 - AB ve Türkiye’de Seveso Kuruluşlarının Endüstriyel Kategorileri 

 

Kaynak: REC Türkiye, Veri Kaynağı: SPIRS Veritabanı (2010) ve ÇŞB Bildirim Sistemi (2011) 

Ek - 9. 3. Seveso Kuruluşlarının mevcut sayısına dair nihai tahmin 

ÇŞB Bildirim Sistemi’ne göre, sisteme kayıtlı olan ancak kimyasal bilgilerini bildirilmemiş Kuruluşlar 

bulunmaktadır. Ayrıca, yine anket verilerine göre, sisteme kayıtlı olmayan Kuruluşlar da vardır. 

REC Türkiye, sistemdeki mevcut verilere ve anketlere dayanarak, sistemde kayıtlı Seveso Kuruluş 

sayısının 827 tane daha artacağı tahminini yapmıştır.  

Aralık 2011 itibarıyla, sisteme kayıtlı 3364 Kuruluş vardır. Bunların 2315’i (tüm kayıtlı olanların 

%69’u) bildirim yapmıştır, 1049 (%31) Kuruluş ise kayıtlı olmakla beraber bildirim yapmamıştır. 

Kayıtlı ve bildirim yapmış (2315) Kuruluşların dağılımı: % 11 Üst Seviye, %12 Alt Seviye. Kalan 

(%77) Kuruluşlar Direktif kapsamında değildir (Tablo 24). 
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Tablo 24 - Seveso Kuruluşlarının Dağılımı 

Mevcut Sayı (Aralık 2011)  
 Sayı 

Kayıtlı (%100)  
 3364 

Bildirim yapmış (%69)  
 2315 

Üst Seviye (bildirim yapanların %11’i)  251 

Alt Seviye (bildirim yapanların %12’si)  267 

   Kapsam Dışı (bildirim yapanların %77’si) 1797 

Bildirim yapmamış (%31)  1049 

REC Türkiye, kayıtlı ve bildirim yapmış Kuruluşların sayısının yüzde dağılımından yola çıkarak 

kayıtlı olan ancak bildirim yapmamış Kuruluşların sayısını dağıttı. Ayrıca, anket verilerine göre, halen 

bildirim sistemine kayıtlı olmayan Kuruluşlar vardır. REC Türkiye, potansiyel Seveso Kuruluşlarının 

%10’unun kayıtlı olmadığını tahminini yapmıştır. Bu ek Kuruluşlar,  bildirim sistemindeki mevcut 

sayı yüzdesi ve sektörel oranlara göre dağıtılmıştır. 

Kayıtlı olan ancak bildirim yapmamış ve kayıtlı olmayan potansiyel Kuruluşların sayıları 

hesaplandıktan sonra REC Türkiye, Türkiye’deki Seveso Kuruluş sayısına dair nihai bir tahmin 

yapmıştır (bkz.Tablo 25). 

Tablo 25 - Mevcut Seveso Kuruluş sayısının nihai tahmini 
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Ek - 9. 4. Seveso Kuruluş sayısının ön tahmini 

DEA’dan önceki çalışmalarda, potansiyel Seveso Kuruluşlarının sayısını belirlemek için ön tahmin 

yapılmıştır. Bu tahmin aşağıda verilmiştir (bkz. Şekil 42). 

Şekil 42 - Seveso Kuruluş sayısının ön tahmini 

 

Tablo 26’da daha önce kullanılan endüstriyel sektör sınıflandırması, Tablo 27’de ise Seveso Direktifi 

ile ilgili kuruluşların dağılımı verilmiştir. 

Tablo 26 - DEA çalışmasından önce kullanılan endüstriyel sektör sınıflandırması 

Sayı Endüstriyel Sektör (F-Seveso)  Endüstriyel Sektör (TOBB) 

1 Toptan ve perakende depolama ve dağıtım 

(LPG dahil)  

7191: Depolama ve dolum işleri  

71910002: LPG ve diğer gazların dolumu, depolanması 

2 Genel kimyasal üretim  3511: Ana kimya sanayi 

3 Pestisitler, ilaç, diğer ince kimyasallar  

 

3512: Kimyasal gübre, tarımsal ilaçlar sanayi 

3522: İlaçlar 

4 Metal arıtma ve işleme (dökümhaneler, 

elektrokimyasal arıtma, kaplama vb.)  

37: Metal sanayi 

5 Güç kaynağı ve dağıtımı (elektrik, gaz vb.)  41: Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı 

6 Petrokimya, rafinaj, işleme 3530:Petrol ürünleri sanayi 

354: Çeşitli petrol ve kömür türevleri sanayi 

7 Genel mühendislik, imalat ve montaj 

 

 

8 Plastik ve kauçuk imalatı  355: Lastik ürünleri sanayi 

3560: Plastik mamulleri sanayi 

351301: Sentetik kauçuk 

351305: Plastik 

9 Su ve kanalizasyon (toplama, tedarik, 

arıtım)  

42: Suyun sağlanması, temizlenmesi ve dağıtımı 

10 Yiyecek ve içecek  
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Tablo 27 - Seveso Direktifi ile ilişkili Kuruluşların sektörlere göre dağılımı   

İl 1 2 3 4 5 6 8 9 TOPLAM 

Adana 27 11 12 58 4 20 185 3 320 

Adıyaman 8  3    6  17 

Afyon 14 4 4 1  4 27  54 

Ağrı 1     2 1  4 

Aksaray 8 1 2 5   16  32 

Amasya 8 2 2 6   20  38 

Ankara 155 15 29 188 11 59 371 3 831 

Antalya 68 4 25 9 3 7 99 1 216 

Ardahan         0 

Artvin     1 3 2  6 

Aydın 48 1 1 6 2 2 30  90 

Balıkesir 58 12 8 28  6 30  142 

Bartın 1   3   13  17 

Batman 3     10 6  19 

Bayburt 1      4  5 

Bilecik 1 3  13 3 1 12 2 35 

Bingöl 3     1 3  7 

Bitlis      1 3  4 

Bolu 7 1 4 8  4 21  45 

Burdur 5   1   13  19 

Bursa 35 8 5 69 7 16 440 4 584 

Çanakkale 9 2 2 2 4 2 12  33 

Çankırı 3   2  1 7  13 

Çorum 19 1 2 17  4 11  54 

Denizli 14 4  37 7 9 73 4 148 

Diyarbakır 7   1  2 25  35 

Düzce 3  5 12 1 1 27  49 

Edirne 7      6  13 

Elazığ 20 4  8  1 27  60 

Erzincan 3   1 1  8  13 

Erzurum 29   3  4 13  49 

Eskişehir 17 5 1 35 2 4 64  128 

Gaziantep 46 6 4 24 1 23 268 1 373 

Giresun 5  2 1  1 5  14 

Gümüşhane   1 1   3  5 

Hakkari 14      2  16 

Hatay 40 7 6 52  16 52 1 174 

Iğdır 1        1 

Isparta 12 1  2 2  22  39 



  DRAFT 

 

REC Turkey – 2012 Page: 114 
 

 

 

 

Tablo 27 - Seveso Direktifi ile ilişkili Kuruluşların sektörlere göre dağılımı   

İl 1 2 3 4 5 6 8 9 TOPLAM 

İstanbul 351 43 79 664 7 79 2,396 2 3,621 

İzmir 168 45 38 166 13 71 421 9 931 

Kahramanmaraş 14  1 34 3 4 26 2 84 

Karabük 3 1  39  2 4  49 

Karaman 7 1 2 1   18  29 

Kars 3   1   3  7 

Kastamonu 4 1  3   7  15 

Kayseri 45 8 1 40 4 10 109  217 

Kilis 1     2 2  5 

Kırıkkale 8 2  8  7 18 4 47 

Kırklareli 3 3 4 7 9 3 9  38 

Kırşehir 3  2 3  1 7  16 

Kocaeli 53 39 22 188 14 62 281 6 665 

Konya 110 9 18 200 1 23 253 1 615 

Kütahya 14 9 1 6  9 27  66 

Malatya 17  2 2 1 3 22  47 

Manisa 63 5 10 22 2 11 94 1 208 

Mardin 8 3 2 1 1 9 17  41 

Mersin 72 12 12 21 5 15 93 2 232 

Muğla 26 1   2 4 10  43 

Muş 1      3  4 

Nevşehir 13   3   11  27 

Niğde 7 2 2 5 1 1 8 1 27 

Ordu 12 1  1  2 11  27 

Osmaniye 5  2 14  8 18  47 

Rize 16   1  4 7  28 

Sakarya 8 5 2 27 2 8 62  114 

Samsun 34 4 9 33 2 8 92  182 

Şanlıurfa 2  3 8 1 4 10  28 

Siirt 3    1  1  5 

Sinop 4     2 7  13 

Şırnak 2    4 2 3 2 13 

Sivas 19 1 2 13  2 27  64 

Tekirdağ 27 9 8 33 18 10 77 12 194 

Tokat 18 2 2 3  3 16  44 

Trabzon 24   9  1 47  81 

Tunceli       1  1 

Uşak 3 2  3 1 7 23 1 40 

Van 14  1 1 1 6 7  30 
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Tablo 27 - Seveso Direktifi ile ilişkili Kuruluşların sektörlere göre dağılımı   

İl 1 2 3 4 5 6 8 9 TOPLAM 

Yalova 7 3  1   18  29 

Yozgat 8 3 3 3  4 19  40 

Zonguldak 8 2  31 1 2 29 1 74 

TOTAL 1,908 308 346 2,188 143 593 6,241 63 11,790 
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Ek - 10. AB Üyesi Devletlerde Seveso İhlalleri
87

 

Avrupa Adalet Mahkemesi’nde 96/82/EC sayılı Direktif’e ilişkin bir dizi karar alınmıştır. Bunlardan 

bazıları aşağıda listelenmiştir. 

Direktif’in Üye Devletler tarafından uygun bir Şekilde iç hukuka aktarılamaması ile ilgili dört dava: 

o C-226/05 5.10.06. Avusturya aleyhine alınan kararın nedeni, öngörülen süre içinde 

Direktif’in iç hukuka aktarılmasında başarısız olunmasıdır. 

o  C-383/00 14.05.02. Almanya aleyhine alınan kararın nedeni, öngörülen süre içinde 

Direktif’in iç hukuka aktarılmasında başarısız olunmasıdır. 

o  C-423/00 17.01.02. Belçika aleyhine alınan kararın nedeni, öngörülen süre içinde 

Direktif’in iç hukuka aktarılmasında başarısız olunmasıdır. 

o  C-394/00 17.01.02. İrlanda aleyhine alınan kararın nedeni, öngörülen süre içinde 

Direktif’in iç hukuka aktarılmasında başarısız olunmasıdır. 

Üye Devletlerin acil plan hazırlama konusunda başarısız olması ile ilgili üç dava: 

o C-401/08 02.04.09. Avusturya aleyhine alınan kararın nedeni, Madde 9 kapsamında tüm 

Kuruluşlar için harici acil durum planlarının hazırlanmamış olmasıdır. 

o C-342/08 12.03.09. Belçika aleyhine alınan kararın nedeni, Madde 9 kapsamında tüm 

Kuruluşlar için harici acil durum planlarının hazırlanmamış olmasıdır. 

o C-289/08 12.03.09. Lüksemburg aleyhine alınan kararın nedeni, Madde 9 kapsamında tüm 

Kuruluşlar için harici acil durum planlarının hazırlanmamış olmasıdır. 

2003/105/EC sayılı Direktif’in Üye Devlet tarafından uygun bir Şekilde iç hukuka aktarılamaması ile 

ilgili bir dava: 

o C-375/06 24.05.07. Portekiz aleyhine alınan kararın nedeni, öngörülen süre içinde 

Direktif’in iç hukuka aktarılmasında başarısız olunmasıdır. 

                                                   
87http://ec.europa.eu/environment/seveso 
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Ek - 11. Üye Devletlerde Seveso II Direktifi’nin Uygulanması İçin İdari Yapılar 

LETONYA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Yerel yönetimler (belediyeler) arazi Kullanım planlamasından 

sorumludur. Devlet Çevre Bürosu belediyelere önerilerde 

bulunmakla sorumludur. 

Kuruluş Denetimleri  

 

Devlet Çevre Hizmeti,  başı olduğu bir denetim komisyonu 

oluşturur, Devlet İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, Devlet İş 

Teftiş, ilgili bölgesel çevre kurulu ve yerel yetkililerden 

temsilcileri komisyona çağırır. 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

Çevre Devlet Bürosu 

 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

Devlet İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri  

 

Kamuyu bilgilendirmek  İşletmeci ve Devlet İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri  

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

Devlet Çevre Hizmeti 

LİTVANYA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Devlet Bölge Planlama ve İnşaat Müfettişliği ve Bölge İdareleri 

altındaki yapısal denetçiler 

Kuruluş Denetimleri  

 

Devlet İş Müfettişliği, Seveso Kuruluşlarının denetimininden 

sorumlu ana kurumdur. Diğer kuruluşlar (Çevre Koruma 

Müfettişliği, Yangın ve Kurtarma Bölümü, Devlet Enerji 

Müfettişliği ve Sağlık Acil Durumlar Merkezi) da denetimler 

yürütür ve belirlenen kurumlar ile ortak denetimler 

yürütülmesi düşünülmektedir. 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

Yangın ve Kurtarma Bölümü, Çevre Koruma Ajansı, Devlet İş 

Teftiş ve Devlet Enerji Müfettişliği ortaklaşa sorumludur. 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

Belediyeler ve Bölge Yönetimleri 

Kamuyu bilgilendirmek  İşletmeci 

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

- 

İTALYA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Bölgesel Yönetimler 

Kuruluş Denetimleri  

 

Bölgesel Teknik Komite (Çevre Bakanı, kirlilik önleme Bölgesel 

Teknik uzmanı, Belediyeler ve İtfaiye Müdürlüğü) 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

Bölgesel Teknik Komite Çevre Bakanı, kirlilik önleme Bölgesel 

Teknik uzmanı, Belediyeler ve İtfaiye Müdürlüğü) 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

Valilik (Prefettura) 

Kamuyu bilgilendirmek  Belediye Başkanı 

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

Bölgesel Teknik Komite Çevre Bakanı, kirlilik önleme Bölgesel 

Teknik uzmanı, Belediyeler ve İtfaiye Müdürlüğü) 
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LİTVANYA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Çevre İdaresi (Çİ) / İş Teftiş ve Madenler (ITM) 

Kuruluş Denetimleri  

 

Çİ/ITM 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

Çİ/ITM 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

Çİ/ITM 

Kamuyu bilgilendirmek  Çİ/ITM 

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

Çİ/ITM 

MALTA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Planlama Kurumu 

Kuruluş Denetimleri  

 

İş sağlığı ve Güvenliği Kurumu, Malta Çevre ve Planlama Kurumu 

ve Sivil Koruma Departmanı ortaklaşa sorumludur 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

İş sağlığı ve Güvenliği Kurumu, Malta Çevre ve Planlama Kurumu 

ve Sivil Koruma Departmanı ortaklaşa sorumludur 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

Sivil Koruma Departmanı 

Kamuyu bilgilendirmek  İşletmeci 

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

- 

HOLLANDA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Çevre Lisans Kurumu 

Kuruluş Denetimleri  

 

İş Teftiş, Çevre Lisans Kurumu ve Bölgesel Yangın Hizmetleri 

Kurulu denetimlerden ortaklaşa sorumludur. 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

Çevre Lisans Kurumu  

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

Yerel belediyeler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan emirler 

doğrultusunda harici acil durum planlarından sorumludur  

Kamuyu bilgilendirmek  Çevre Lisans Kurumu, güvenlik raporu değerlendirmelerinin 

sonuçlarının kamuya açıklanmasından sorumludur. Belediye 

Başkanı acil müdahaleler ile ilgili kamuoyuna bilgi vermekten 

sorumludur. 

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

- 

POLONYA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  
Belediye 

Kuruluş Denetimleri  

 

Ulusal İtfaiye (voivodship düzeyinde Komenda Wojewodzka Strazy 

Pozarnej)  
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Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

Ulusal İtfaiye (voivodship düzeyinde Komenda Wojewodzka Strazy 

Pozarnej) ve Voivodship Çevre Koruma Teftiş’in (WIOS)’in 

ortak sorumluluğu 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 
İtfaiye (Komenda Wojewodzka Strazy Pozarnej)  

Kamuyu bilgilendirmek  
İtfaiye (Komenda Wojewodzka Strazy Pozarnej)  

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

Çevre Bakanı 

ÇEK CUMHURİYETİ Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  İnşaat İdareleri ile işbirliği içinde Bölgesel İdareler 

Kuruluş Denetimleri  

 

Bölgesel İdareler 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

Çevre Bakanlığı  

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

Çevre Bakanlığı  

Kamuyu bilgilendirmek  İlgili ilçe idaresi ile işbirliği içinde Bölgesel İdareler 

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

Bölgesel İdareler İşletmecilerden kaza raporlarını almakla ve Çevre 

Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nı haberdar etmekle 

sorumludur. Çevre Bakanlığı Avrupa Komisyonu’nu 

bilgilendirmekle sorumludur 

FİNLANDİYA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Şehir Plancıları ile işbirliği içinde Güvenlik Teknolojisi Kurumu 

(TUKES) 

Kuruluş Denetimleri  

 

Güvenlik Teknolojisi Kurumu (TUKES) 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

Güvenlik Teknolojisi Kurumu (TUKES) 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

Bölgesel kurtarma idareleri 

Kamuyu bilgilendirmek  İşletmeci 

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

Güvenlik Teknolojisi Kurumu (TUKES) 

ALMANYA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Bölgesel (Länder) idareleri 

Kuruluş Denetimleri  

 

İlçe idareleri, teknik personel ile birlikte bölgesel (Länder) idareleri 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 
Bölgesel (Länder) idareleri 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 
Bölgesel (Länder) idareleri 

Kamuyu bilgilendirmek  İşletmeci 
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Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

Federal Çevre Bakanlığı, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik 

FRANSA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Valilik (Prefet) gözetiminde yerel idareler (belediye başkanı, 

belediye meclisi) 

Kuruluş Denetimleri  

 

 Çevre, Planlama ve Konut Bölgesel Müdürlükleri (DREAL) 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

Çevre, Planlama ve Konut Bölgesel Müdürlükleri (DREAL) 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

DREAL gözetiminde Valilik  

 

Kamuyu bilgilendirmek  İşletmeci ve Valilik 

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

DREAL Kaza verilerini toplamakla sorumludur ve ardından verileri 

AK’ye bildirmek Çevre Bakanlığı’nın sorumluluğudur. 

MACARİSTAN Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Afet Yönetimi Ulusal Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve 

Macar Ticaret Lisans Ofisi (MKEH) 

Kuruluş Denetimleri  

 
Afet Yönetimi Ulusal Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve 

Macar Ticaret Lisans Ofisi (MKEH) 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 
Afet Yönetimi Ulusal Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve 

Macar Ticaret Lisans Ofisi (MKEH) 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

Afet Yönetimi Ulusal Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, harici 

acil durum planlarını hazırlamakla sorumludur. Belediye 

başkanı harici acil durum planlarını acil durum hizmetleri ile 

birlikte test eder. 

 

Kamuyu bilgilendirmek  Belediye Başkanı 

 

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

Afet Yönetimi Ulusal Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve 

Macar Ticaret Lisans Ofisi (MKEH) 

İRLANDA Sorumlu Kurum 

Arazi Kullanımı Planlaması  Planlama idareleri 

Kuruluş Denetimleri  

 

Sağlık ve Güvenlik İdaresi 

Güvenlik Raporu 

Değerlendirmesi 

Sağlık ve Güvenlik İdaresi 

Harici (tesis dışı) acil durum 

planı hazırlamak 

- 

Kamuyu bilgilendirmek  İşletmeci 

Avrupa Komisyonu’na Kaza 

Raporlama 

Sağlık ve Güvenlik İdaresi 
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Ek - 12. AB genelinde Yİ’ler ve Sektör tarafından hazırlanan rehber belgeler 

Kutu 18 - Sanayi tarafından hazırlanan rehber belgeler Kutu 19 - Yİ’ler tarafından hazırlanan rehber belgeler 

Fransa: UIC (Kimya Endüstrileri Birliği), FEEM (Avrupa 

Patlayıcı Üreticileri Federasyonu),  ‘Risk değerlendirmesi - 

Güvenlik raporu’ gibi çalışma grupları, EIGA (Avrupa 

Endüstriyel Gazlar Birliği), AFGC, INERIS, GESIP. 

Birleşik Krallık: Tank Depolama Birliği (TSA), Enerji 

Enstitüsü (EI), CIRIA, Kimya Sanayicileri Derneği (CIA), 

Kimyasal İş Derneği (CBA), CONCAWE, İngiliz Kaplama 

Federasyonu, Üçlü Sorumluluk, Büyük kaza önleme 

politikaları ile ilgili LPG rehberi, Aerosol Sanayicileri 

Derneği (BAMA) 

İspanya: COASHIQ (Özerk Kimya ve İlgili Sektörlerde İş 

Güvenliği ve Hijyen Komisyonu), FEIQUE (Kimya 

Endüstrisi Birliği), 

İtalya: UNI (İtalyan Ulusal Standartlar Enstitüsü). Mevcut 

ulusal rehber belgeler, güvenlik raporu metodolojisi, acil 

durum planları, arazi kullanım planlaması, GYS, denetimler 

vb. gibi çeşitli alanları kapsamaktadır. 

Bunlar dışında, 

Cefic: Avrupa Kimya Sanayi, Avrupa Süreç Güvenliği 

Merkezi (EPSC), Kimya Mühendisleri Enstitüsü (IChemE) 

süreç güvenliği için performans göstergeleri ve yönetim 

modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunur, 

uygulanmalarına rehberlik yapar ve iyi uygulamaları 

paylaşır. 

2011 yılında Cefic geniş uygulama alanı olan güvenlik 

ölçütlerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak için bir Süreç 

Güvenliği Performans Göstergeleri Rehberi yayımladı. 

Kamu idarelerinin, sektörün, çalışanların ve temsilcilerinin 

yanı sıra potansiyel bir kaza durumunda etkilenen halk gibi 

ilgili tarafların rolleri ve sorumlulukları ile ilgili danışmanlık 

hizmeti verir.  

 

Fransa: Güvenlik raporu yazımı ve okuma ulusal rehberi 

(MEDD, Aralık 2006), PPRT hazırlanması için Rehber 

(INERIS, Ekim 2007)  

Almanya: ‘Aksatıcı Olay’ Komisyonu (SFK), Sistem 

Güvenliği Teknik Komitesi (TAA), Federal Çevre Bakanlığı, 

Doğa Koruma ve Almanya Nükleer Güvenlik (BİB) 

tarafından sağlanan rehber 

Macaristan: Seveso’nun uygulanması ve Güvenlik 

Raporunun hazırlanması için bazı kitap ve belgeler, Afet 

Yönetimi Ulusal Genel ve Macar Ticaret Lisans Ofisi 

tarafından hazırlanmaktadır. 

İtalya: DPR 175/88 sayılı kararname Ek I, II ve III ile 

değişiklikler; ulusal idare (İtalyan Çevre Koruma ve Teknik 

Hizmetler Ajansı, APAT) tarafından yayımlanan GYS 

şartları ve denetim kurallarını içeren belge  

Hollanda: NL rehber (CPR-20 / PDS-6), BRZO 1999, 

RRZO 1999 

İspanya: kararnameler (RD 1196/2003, RD 393/2007), 

güvenlik raporu hazırlanması rehberi, acil durum planı, Sivil 

Koruma Genel Müdürlüğü’nün teknik kuralları, yerel 

idareler tarafından sağlanan rehber belgeler (örneğin, 

Katalonya) 

İsveç: İsveç Kurtarma Hizmetleri Ajansı rehberi 

Birleşik Krallık: COMAH (büyük kaza risklerinin kontrolü) 

uyumu,  güvenlik raporları hazırlama ve gözden geçirme, 

acil durum planları, arazi kullanım planlaması için HSE ve 

EA rehberi. HSE rehber belgesi L111 Kimya Bilgi formları 

sayı 2, 3, 7; İnsan Faktörleri brifing notları 4, 9, 12; 

Kimyasal form sayı 6. İşletmeciler için güvenlik raporlarının 

kontrolü ve çevresel hususlar üzerine Yİ’ler tarafından 

hazırlanan rehber. Çevreye zarar veren büyük kazaların 

yorumlanması için DETR rehberi. Büyük kaza endüstrileri 

için INDG liderliği, COMAH bağlamında HSG244 LOPA, 

tehlikeli kuruluşlardaki binaların konumu ve tasarımına 

ilişkin HSE araştırma raporu no 457, HSL/2006/117 tehlikeli 

olayların risk kontrolü, HSG 190 COMAH Yönetmeliği 

Uygulama Esasları (L111) ve Güvenlik Raporu ve Acil 

Durum Planı Hazırlanması rehberi (HSG 190 & HSG 191). 
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Ek - 13. Risk Değerlendirme Temel Bilgilendirme 

Bu ek risk değerlendirmesi ile ilgili bazı önemli konulara değinmektedir. Temel tanımlar ve risk, 

tehlike, risk analizi ve risk değerlendirmesinin anlamını açıklanmıştır.. Bunu takiben, risk 

değerlendirme süreci ve konu ile ilgili Seveso yükümlülükleri hakkında bilgi verir. 

Ana terimlerin açıklanması 

Direktif, risk değerlendirmesi ile ilgili tehlike ve riskin resmi tanımlarını vermektedir. Bu terimler 

arasında bir ayrım yapmak faydalı olacaktır. 

– ‘Tehlike’ insan sağlığı ve/veya çevreye zarar verme potansiyeli olan, tehlikeli bir maddenin ya 

da fiziksel durumun içsel özelliği anlamına gelir. 

– ‘Risk’ belirli bir süre içinde veya belirtilen durumlarda belli bir etkinin meydana gelme 

olasılığı anlamına gelir. 

Diğer bir deyişle, risk bir teknolojik veya çevresel sistem ile ilişkili tehlikelerin karmaşık bir 

fonksiyonu, tehlikenin istenmeyen bir olay ile sonuçlanma ‘olasılığı’ ve istenmeyen olayın etkilerinin 

görülebileceği çevrenin etkilebilirliğidir. 

Diğer önemli tanımlar (ayrıca bkz. Tablo 28): 

Risk analizi: Tehlike analizi süreci ve insan, mal, çevre ya da bunların bir kombinasyonunun maruz 

kaldığı risk seviyelerinin tahmini. 

Risk değerlendirmesi: Risk analizi ve sonuçların anlamlılığının değerlendirilme süreci. 

 

Tablo 28 - Risk Değerlendirme Tanımları 

Kaynak Tanımlar 

DG Joint Research Centre (2006) Land 

Use Planning Guidelines in the Context 

of Article 12 of the SEVESO II Directive 

96/82/EC as amended by Directive 

105/2003/EC  

 

Risk Değerlendirmesi kısaca şu Şekilde tanımlanmaktadır: 

-   Risk analizi (tehlikeleri tanımlamak ve riski tahmin 

etmek için mevcut bilginin sistematik kullanımı) ve 

risk değerlendirmesini (kabul edilebilir bir risk 

seviyesine ulaşılıp ulaşılmadığı) kapsayan süreç 

Kirchsteiger C., Christou M., Papadakis, 

G. (eds.) (1998) Risk Assessment & Risk 

Management in the Context of the 

Seveso II Directive, Elsevier, The 

Netherlands  

 

Risk Değerlendirme: 

- Endüstriyel tehlikelerin tanımlanması, sanayi 

tesislerinden tehlikeli maddelerin ani ve kontrolsüz bir 

şekilde yayılmasının analizi ve endüstriyel kazaların 

insanlar ve çevre üzerindeki ciddi sonuçları için etki 

azaltım önlemlerinin belirlenmesi. 
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Kutu 20 - Bir risk değerlendirme sürecinin ana unsurları 

Herhangi bir risk analiz sürecinde aşağıdaki temel unsurlar yer alır: 

1. Tehlike tanımlama 

2. Kaza senaryosu seçimi 

3. Senaryoların olasılığının değerlendirilmesi 

4. Senaryoların etkilerinin değerlendirilmesi 

5. Risk sıralaması 

6. Güvenlik sistemlerinin güvenilirliği ve kullanılabilirliği 

Kaynak: Joint Research Centre (2005), Guidance on the Preparation of a Safety Report 

 

Aşağıdaki bölümede , ayrıntılı şekilde anlatılmaya çalışılan  Risk değerlendirmesi iki ana kaynaktan 

uyarlanmıştır: 

– Joint Research Centre (2005), Guidance on the Preparation of a Safety Report (Güvenlik Raporu 

Hazırlama Rehberi) 

– Guidance on the Environmental Risk Assessment Aspects of COMAH Safety Reports (COMAH 

Güvenlik Raporları Çevresel Risk Değerlendirme Özellikleri Rehberi) 

 

Bu belgelerdeki bilgiler derlendikten sonra, risk değerlendirmesi kavramı incelenmiş ve beş temel soruya 

cevap vererek özetlenmiştir: 

Risk 

Değerlendirmesi 

 

Risk Analizi  

 

1. Ne ters gidebilir? 

Potansiyel kazaların kaynaklarının ve gerçekleşme şekillerinin 

(tehlike tanımlama-kaza senaryosu seçimi) tanımlanması; 

2. Ne sıklıkta? 

Bunların gerçekleşme olasılığına dair tahmin (senaryoların 

olasılığının ve sıklığının değerlendirilmesi) 

3. Sonuçları nelerdir? 

Kazaların potansiyel sonuçlarının tahmini (kaza 

senaryolarının etkilerinin değerlendirilmesi) 

4. Ne gibi riskler var? 

Yukarıdaki analizlerinden elde edilen risk seviyelerinin 

belirlenmesi ve önemlerinin değerlendirilmesi (Risk 

sıralaması); 

Risk 

Değerlendirme  

 

5. Yani? 

Risk yönetimi eylemi (güvenlik sistemlerinin güvenilirliği ve 

kullanılabilirliği) 

Oluşabilecek riskin sunulması ve kabul gören tolerabilite 

kriterleri ile karşılaştırılması (önlemlerin tanımlanması, 

sonucun kabul edilmesi, değiştirilmesi veya bırakılması)  
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Ne ters gidebilir? sorusuna istinaden, tehlike tanımlama sürecinde kullanılabilecek farklı sistematik 

analiz araçları vardır ve bunlar durumun karmaşıklık seviyesine göre seçilir. Ayrıca, gerekli ayrıntı 

seviyesi, güvenlik raporunun kullanım amacına göre değişir. Tehlike tanımlamasının temel bileşenleri, 

kullanılan tanımlama yöntemleri, analiz kapsamı ve ilgili kısıtlamalarıdır. Tehlikelerin 

tanımlanmasından sonra referans kaza senaryolarının belirlenmesi ile mevcut veya öngörülen 

güvenlik önlemlerinin uygun olup olmadığı belirlenir. 

Tehlikelerin tanımlanması ve referans kaza senaryolarının belirlenmesinin ardından, ikinci ve üçüncü 

sorular olan Ne Sıklıkta? (senaryoların olasılığı) ve Sonuçları nelerdir? (senaryoların etkileri) gelir. 

Bu aşamada bir sonraki adımda ele alınacak tehlikeler, olası tehlikelerdir. 

Risk analizi sürecinde önemli adımlar olan ve senaryoların olasılığının ve etkilerinin değerlendirilmesi 

için sorulan Ne Sıklıkta? ve Sonuçları nelerdir? sorularında oldukça farklı yaklaşımlar izlenebilir. Bu 

değerlendirmelerde, genellikle kategorilere ayrılan ve özellikle aşağıdaki metodolojilerden 

yararlanılabilir: 

– Nitel - (yarı) nicel ve 

– Belirlenimci-olasılıksal (bkz. Kutu 21 - Risk değerlendirmesi türleri) 

Bir sonraki soru olan Ne gibi riskler var? aşamasında, yukarıda analizlerinden elde edilen risk 

düzeylerinin belirlenmesi ve bunların önem sıralaması olan Risk Sıralaması gerçekleştirilir. 

Oluşabilecek riskin sunumu ve kabul gören tolerabilite (kabul edilebilirlik) kriterleri ile 

karşılaştırılması, risk sıralamasını takip eden adımdır. 

Son olarak Yani? sorusu ile güvenlik sistemlerinin güvenilirliği ve kullanılabilirliği ele alınarak risk 

değerlendirme eylemini ve önlemlerin riski kabul edilen düzeye çekmek için yeterli olup olmadığı, 

olmadığı durumda değişiklik yapılması ya da bırakılmasına dair karar alınır. Bu bağlamda, işletmeciler 

için ileri eğitim, ek fiziksel güvenlik önlemleri alınması veya süreç değişiklikleri yapılması gibi bir 

dizi risk azaltma yöntemi düşünülebilir. Bu risk azaltma önlemlerine ilişkin maliyetler ve faydalar göz 

önünde bulundurularak hangilerinin alınacağına karar vermek gereklidir. 
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Kutu 21 - Risk değerlendirmesi türleri 

Geniş anlamda, risk değerlendirme yaklaşımları, basit nitel risk analiz, yarı-nicel yaklaşım ve tamamen nicel 

analiz olmak üzere giderek karmaşıklaşan hiyerarşidedir. COMAH yönetmeliklerinin şart koştuğu analizlerin 

ayrıntı seviyesi ve türü değişmekle birlikte çoğunlukla aşağıdakilerle orantılıdır: 

(a) tesisler ve faaliyetlerden doğabilecek büyük kaza tehlikelerinin ölçeği ve doğası, 

(b) komşu nüfus ve çevrenin maruz kaldığı riskler, başka bir deyişle, olası hasarın büyüklüğü,  

(c) büyük kaza tehlikesine dair süreç ve faaliyetlerin karmaşıklığı ile karar alma ve benimsenen risk 

kontrol önlemlerinin yeterliliğini kanıtlama zorluğu. 

Nitel risk değerlendirmesi, belirli bir faaliyetten dolayı insanların veya çevrenin maruz kaldığı tehlikenin 

kapsamlı bir Şekilde tanımlanması ve açıklamasıdır. Olası olaylar, kolayca karşılaştırma yapmak ve öncelikleri 

belirlemek için olasılık ve sonuçların sınıflandırıldığı geniş tanımlı kategoriler altında toplanabilir. 
Yarı-nicel risk değerlendirmesi, belirli bir faaliyetin neden olacağı tehlikelerin sistematik olarak tanımlanması 

ve analiz edilmesi ile insan veya çevre üzerindeki etkilerinin seviyesinin ve sıklığının hem nitel hem nicel olarak 

ifade edilmesidir. Sonuçların önemini değerlendirmek için örnek, standart ya da başka bir yerde elde edilen 

sonuçlar ile karşılaştırılır. 

Nicel risk değerlendirmesi, belirtilen insan veya çevre üzerinde belirli bir faaliyetin neden olacağı maruziyet ve 

zararın seviyesinin ve sıklığının nicel olarak ifade edilmesi için metodoloji uygulanmasıdır. Bu, belirtilen 

kriterler kullanılarak sonuçların karşılaştırılmasını kolaylaştıracaktır. 

 

Kaynak: Guidance on the Environmental Risk Assessment Aspects of COMAH Safety Reports  

Özet 

Genel olarak, risk değerlendirmesinde
88

  aşağıdaki hususlar gösterilmelidir: 

 İşletmecinin, tesisin çalışması ile ilgili riskleri anladığı, 

 Tesisten kaynaklanan risklerin kabul edilebilir düzeyde olduğu ve 

 Kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlandırmak için yeterli önlem alındığı. 

(Risk değerlendirme prosedürünün özeti için bkz. Kutu 22 ve Tablo 29) 

                                                   
88 Kullanılan metottan bağımsız olarak sonuç olarak bir dizi ‘senaryo’ elde edilir. Bu senaryolar, nedenlerden 

başlayıp meydana gelen olaylarla devam eden, etkiler ile sonlanan ve kazanın meydana gelmesini önleyecek 

güvenlik bariyelerini betimleyen potansiyel kaza tanımlarıdır. 
89 Mannan/Lees “Loss Prevention in the Process Industry”, 2005 adlı kaynaktan alınmıştır. 

Kutu 22 -  Risk değerlendirmesinde en iyi uygulama
89 

Prensipte bireysel uygulamalar dikkate alınmaksızın, tüm risk değerlendirme yöntemlerinde aşağıdaki unsurlar vardır: 

o Kapsam, hedef ve risk kriterlerinin tanımı 

o Konu olan nesne ya da alanın açıklaması 

o Tehlikelerin tanımlanması 

o Etkilenebilir hedeflerin tanımlanması 

o Kaynak terimleri veya tehlikeli olaylara dair varsayım yapılması 

o Etki artışına dayalı senaryoların oluşturulması 

o Etkilerin tahmin edilmesi 
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Tablo 29 - Risk Değerlendirmesinin Genel Bileşenleri 

Değerlendirme Bileşenleri Tanım Göstergeler 

Tehlike tanımlama ve tahmin 

 

Yan etkilerin potansiyelini öngörme 

ve neden-sonuç ilişkilerinin 

seviyesini değerlendirme 

 

Yanıcılık vb. özellikler 

-   Kalıcılık 

-   Tersinmezlik 

-   Yaygınlık 

-   Gecikmiş etkiler 

-   Zarar gücü 

-   Doz-yanıt ilişkileri 

Maruziyet/etkilenebilirlik 

değerlendirmesi 

  

Difüzyon, maruziyet ve risk 

hedefleri üzerindeki etkileri 

modelleme 

  

  

maruziyet Şekilleri 

 

hedefin normalize edilmiş davranışı 

 

hedefin etkilenebilirliği 

 

Risk tahmini 

  

  
  

  

Nicel: olasılık 

yan etkilerin dağılımı 

Nitel olasılığı: tehlike, maruziyet ve 

nitel faktörler (senaryo)  

 

beklenen risk değer(ler)i (bireysel, 

kolektif)  

 

% güven aralığı 

 

risk tanımı 

fonksiyon olarak risk modelleme 

 

bağlam değişkenlerinin ve 

parametrelerinin değişimleri 

 

o Olasılığın tahmin edilmesi 

o Oluşacak riskin sunumu ve kabul gören tolerabilite kriterleri ile karşılaştırılması 

o Önlemlerin tanımlanması 

o Sonucun kabul edilmesi, değiştirilmesi veya bırakılması 
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Ek - 14. Arazi Kullanım Planlaması Temel Bigilendirme 

Üye Devletlerin kullandığı arazi kullanım planlama politikaları ve yöntemleri oldukça çeşitlidir. Bir 

yandan farklılıkları ve uygulamalarının temel güvenlik düzeyinin belirlenmesi, diğer yandan arazi 

kullanım planlaması yaklaşımlarının daha şeffaf ve anlaşılır hale getirilmesi, Madde 12’nin 

uygulanması için önemlidir (bkz. Kutu 23). 

Üye Devletlerin sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleri arazi kullanımı planlama yaklaşımları açısından 

önemlidir. Madde 12 kapsamında ele alınan, risk değerlendirmesi ve kaza senaryolarının 

tanımlanmasında kullanılan teknik verinin seçimindeki tutarlılık, ‘uygun mesafe’nin daha iyi 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Kutu 23 - Arazi kullanım planlamasında risk değerlendirmesi için kavram
90

 

Arazi kullanım planlamasında risk değerlendirmesi için bir kavramın kabulü konusunda iki temel 

karar alınması gerekir: 

– Yaklaşımların genel kategorisi (belirlenimci-deterministic veya olasılıksal-probablistic); 

– Kategorideki risk değerlendirme yöntemi  

Bu belge bağlamında ‘yaklaşım’ ve ‘yöntem’ arasındaki ayrım aşağıda verilmiştir: 

– Yaklaşım: ‘Risk’in kabul gören tanımı ve riskin bir ölçek ile değerlendirilmesi ve 

karşılaştırılması. 

– Yöntem: Tehlike tanımlama ve değerlendirmenin yaklaşım ile uyumlu modelleri. 

Çeşitli karşılaştırmalı çalışmalarda ve AB anketlerinde tanımlandığı üzere, tehlike/risk 

değerlendirmesi seçenekleri, her birinin bir alt kategorisi olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Bu iki 

kategori arasındaki temel fark, aşağıdaki değerlendirmelerde kaza sıklığının bir etmen olarak ele alınıp 

alınmamasıdır: 

a) ‘risk temelli’/ nicel yaklaşım 

b) ‘risk temelli’/ yarı-nicel yaklaşım (sınırlandırıcı ön koşullar tanımlanır) 

c) ‘etki temelli’/ etki temelli yaklaşım, sıklık açıkça dikkate alınır 

d) ‘etki temelli’/genel mesafe yaklaşımı (sabit mesafe Tablolarının kullanımı). 

Arazi kullanım planlamasında kullanılan risk değerlendirme yöntemleri, genel yaklaşım kategorisini 

(belirlenimci ya da olasılıksal) ve yöntemleri (yaklaşım ile uyumlu tehlike tanımlama ve 

değerlendirme modelleri) kapsar. Risk değerlendirme yaklaşımı iki kategoriye ayrılır. İki kategori 

arasındaki temel fark, kaza olasılığının/sıklığının bir etmen olarak dikkate alınıp alınmamasıdır. 

Farklı ulusal bağlamlarda arazi kullanım planlanması yaklaşımlarının yöntemsel farklılıklarını 

etkileyen etmenler Tablo 30’da verilmiştir: 

                                                   
90 Implementing Article 12 of the Seveso II Directive: Overview of roadmaps for land use planning in selected 

Member States” JRC Scientific and Technical Reports, 2008 
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Tablo 30 - Üye Devletlerin yöntemlerini etkileyen belirlenimci ve olasılıksal değişkenlere dair etmenler 

Ülke / Bölge Olasılıksal Değişkenler   Belirlenimci Değişkenler 

Coğrafi/Demografik 
Bölgesel morfoloji; Nüfus yoğunluğu  

 

Bölgesel özellikler (özellikle tarımsal 

üretim, su kaynakları vb.); Çevresel 

özellikler (nadir flora / fauna) 

Ekonomik 

Seveso II Kuruluşu sayısı; Ulusal / 

bölgesel ekonomik kapasite (risk azaltma, 

mevcut ilave tedbirler)  

Ulusal ekonomik sistemde ve tarihsel 

olarak kimya sanayinin önemi 

Yasal  Ek ulusal yasal hükümler 
Hukuk Sistemi (umumi hukuk veya 

medeni hukuk) 

Toplumsal  

 

Yerel toplulukların özellikleri (yaşlı 

nüfusu, genç aileler, çalışma gücü vb.)  

 

Yerel toplulukların risk algısı (kaza 

tarihinden, kültürel özelliklerden vb. 

kaynaklanan); Çevre koruma kültürü 

Kaynak: “Implementing Article 12 of the Seveso II Directive: Overview of roadmaps for land use planning in selected 

Member States” JRC Scientific and Technical Reports, 2008 

Gerek belirlenimci gerekse olasılıksal yaklaşımda AKUP’un ortak aşamaları şunlardır: 

 Tehlike / risk değerlendirmesi 

 Referans senaryoların seçilmesi (sektörün geçmişine, kimyasal maddelere, en kötü durum ya 

da en olası durum senaryolarına dayanan seçim); 

 Tolerabilite eşiklerinin tanımı; 

 Bölgelemedeki farklılaşma ve 

 Teknik önlem tedbir türleri 

Avrupa’daki risk değerlendirme yaklaşımları ve arazi kullanım planlaması Tablo 31’de verilmiştir. 
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Tablo 31 - Avrupa'daki Risk Değerlendirme Yaklaşımları ve Arazi Kullanım Planlaması 

Ülke Risk Değerlendirme Yaklaşımı  
Gelişmiş Arazi Kullanım 

Planlaması 

  Etki Temelli Risk Temelli 

Genel Güvenlik 

Mesafe 

Tabloları 

  

Belçika X (Valon)   X (Flaman)   X 

Finlandiya X       

Fransa91   X   X 

Almanya X   X X 

İtalya*   X   X 

Polonya     X   

Romanya   X     

İspnaya X       

İsveç X   X   

Hollanda   X   X 

İngiltere   X   X 

* Yarı-nicel yaklaşım 

Sonuç olarak, AKUP için yapılan risk değerlendirmesi, kuruluş için yapılan risk değerlendirmesi ile 

bağlantılıdır. AKUP için risk değerlendirmesinde, belirlenimci veya olasılıksal yaklaşımlar arasındaki 

seçim, prosedürler ve gerekli kaynaklar açısından farklı sonuçlar doğuracaktır ve dolayısıyla 

değerlendirmenin zorluk/ayrıntı seviyesi de farklılaşacaktır. 

                                                   
91 Toulouse – Fransa’da  2001 yılında meydana gelen kazadan önce AKUP için Etki Temelli yaklaşımken 

kazadan sonra, Fransa risk ve etki temelli yaklaşımları bir araya getirerek kullanmaya başladı. 
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Ek - 15. İdari Ceza Uygulamaları92
 

Bu bölümde, seçilen Üye Devletlerde kullanılan temel idari ceza uygulamaları (bkz. Kutu 24) 

özetlenmektedir. AB’de uygulanan idari ceza şeklinde ; denetçiler genellikle ilk önce uyarma yolunu 

ya da kuruluşa  özgü durumların ele alınmasını uygun görür ve nadiren ceza verir. 

Kutu 24 - İdari Ceza uygulamalarında ana unsurlar 

İdari Ceza uygulamaları 

İdari Ceza Sıklığı 

İdari Ceza uygulamadan önce uyarı sıklığı 

En sık kullanılan İdari Ceza araçları 

dikkate ölçüde 

- şirket büyüklüğü 

- ihlalin büyüklüğü 

- ihlalin ortadan kaldırılmasının maliyetleri 

- şirketin mali durumu 

İdari Cezaya karar veren aktör 

 

Almanya 

Almanya’da idari ceza uygulamaları, ihlalin büyüklüğüne, ihlalin ortadan kaldırılmasının maliyetlerine 

veya kuruluşun mali durumuna bağlıdır. Denetçi çok ciddi olmayan bir ihlal tespit ederse müzakere 

ihtimali mümkün olmakta ve işletmeci ilk önce uyarı almaktadır. Daha ciddi bir ihlal daha sonra 

cezalandırılmaktadır. Kısa sürede etkilerinin görülmesi olası olan tehlikeli bir ihlal durumunda, tesisin 

kapanmasına yol açabilir. Denetçiler ayrıca azami 51.000 avro tutarında idari ceza vermekle yetkilidir. 

İngiltere 

İngiltere’de denetçiler çok küçük bir ihlal olması durumunda   resmi bir prosedür gerekmeden  

işletmecilere yapılması gerekeni bildirebilir. Daha ciddi bir ihlal ise iyileştirme uyarısı verilmesine yol 

açabilir. Bu uyarı ilk önce ihlal konusu üzerinde anlaşma farklılıklarının çözülebilmesi için İşletmeci 

ile tartışılacaktır. Uyarı, neyin neden ve hangi tarihten önce yapılması gerektiğini belirtir. Bir kuruluşa 

ihlali düzeltmek için verilen süre en az 21 gündür. ihlal verilen süre içinde düzeltilmezse denetçi 

kuruluşu dava edebilir. Denetçiler, kapatma  emri ile bir faaliyetin derhal veya bir süre sonra 

durdurulmasını sağlayabilir. Son olarak, denetçiler kuruluşa dava açabilir, ne zaman ve nasıl 

yapılacağı HSE’nin ‘İcra Politika Bildirimi’ kısmında ortaya konmuştur. Iyileştirme uyarısı veya 

yasaklama emrine uyulmaması, 32.000 sterlin  gibi yüksek bir para cezasına veya hukuk mahkemesi 

öncesinde altı ay hapis kararına yol açabilir. En ciddi durumlarda suç mahkemede ele alınacaktır. Bu 

durumda para cezaları bir buçuk milyon avronun üzerinde olabilmektedir. 

Hollanda 

                                                   
92 E. Versluis. Enforcement Matters: Enforcement and compliance of European directives in four Member States. 

Doctoral Thesis. Utrecht University. 2003. 
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Hollanda’daki üç yetkili idare denetimleri birlikte gerçekleştirir ancak her biri kendi mevzuatına göre 

idari ceza verir. Çevre yetkilileri, ‘Çevre Yönetimi Kanunu’ uyarınca ceza verir. Bu kanuna göre, 

çevre yetkilileri yönetmelikle uyumsuzluk durumunda çevre lisansını kısmen veya tamamen geri 

alabilir. Bunun yanı sıra, çevre denetçileri idari cezayı idare hukukuna göre verebilir. İş müfettişliği 

hem cezai hem de idari araçları kullanabilir. Kullanılabilecek başlıca cezai araç tutuklamadır. Diğer 

idari araçlar, anlaşmalar veya uyarıları, uyma talebi, kapatma ve 1999 yılından bu yana uygulanan 

idari para cezasıdır. 

Finlandiya 

Finlandiya’da, ilk önce kuruluşlara yükümlülüklerini yerine getirmesi için belli bir süre verilmektedir. 

Bu süre, yükümlülüğün  türüne bağlıdır (zaman ve parasal kaynaklara duyulan ihtiyaç). İhalalden 

kaynaklı yükümlülüklerin  verilen sürede yerine getirilmemesi halinde, yetkili idare genelde şartları 

hatırlatan bir mektup gönderir. Eksiklikler devam ederse, yetkili idare para cezası verir. Kuruluştaki 

durum kaza olasılığını çok yükseltecek kadar ciddi ise, yetkili idare faaliyeti hemen durdurabilir. 

Uygulamada böyle bir durum gerçekleşmemiştir. 

İsveç 

İsveç’te, çevre kanunlarının uygulanmasından sorumlu ana yetkili Çalışma Ortamı Kurumu’dur. 

Kurumun uygulamalarına göre, bireyler ya da organizasyonlar hapis (en fazla bir yıl) veya para cezası 

ile cezalandırılabilir. İşletmecilere verilen hapis cezaları genelde para cezasına dönüştürülür. 

Belçika 

Belçika’nın Flaman bölgesinde, Çevre Müfettişliği Bölümü (EID) cezalardan sorumludur. EID 

proaktif ve diğer icra makamları ile işbirliği içinde idari cezaları belirlemekle yükümlüdür.  
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Ek - 16. İdari Maliyetler Kapsamında Koordinasyon Merkezi İçin Ayrıntılı 

Maliyet Hesapları 

DEA Danışma sürecinde paydaşların çoğu, denetim ve eğitimler düzenleyecek ve diğer faaliyetleri 

koordine edecek bir teknik idarenin kurulmasını önermiştir. Bu idare, idareler arasındaki işbirliğini 

artırmak için bir koordinasyon kurulu olarak hizmet verebilir. 

AB’ de Seveso II Direktifi’ nin uygulanmasını destekleyici kuruluşlara farklı örnekler vardır. 

Genellikle, Bölgesel Yönetimler ve merkezi sağlık ve güvenlik idareleri, Yİ’ ler altında ya da bağımsız 

çalışan organlar olarak koordinasyon merkezi olarak çalışmaktadır. 

Yeni bir kurul oluşturulması ya da mevcut bir kurumun görevlendirilmesi, personel sayısı, 

sorumluluklar (güvenlik belgelerinin analizi, eğitimler, denetimler vb.) gibi etmenlerden dolayı 

koordinasyon kurulunun maliyet hesaplamalarına ilişkin belirsizlikler vardır. Bu belirsizlikler, kurulun 

kuruluş prosedürü için somut bir maliyet tahmini yapmayı zorlaştırmaktadır. 

Ancak süregelen maliyetler ile ilgili bazı bilgiler ve tahminler vardır. 

Bu bölümde verilen süregelen maliyet verileri, AB ve Türkiye’ den örneklere dayanmaktadır. İlk 

örnek olan Hollanda’ da  Seveso II Direktifi’ nin etkin bir şekilde uygulanması için LAT Bürosu adlı 

bir koordinasyon ofisi kurulmuştur. LAT Bürosu’ nun genel yıllık bütçesi 1.717.500 avrodur ve 

bütçenin çoğunluğunu BİT, web sitesi ve denetim/eğitim maliyet kalemleri oluşturmaktadır. 

İkinci örnek Türkiye’ den ÇSGB Eğitim ve Araştırma Merkezi-ÇASGEM’ dir. ÇSGB 2011 yılı bütçe 

raporuna göre, ÇASGEM bütçesi 2.546.740 liradır. 

Özetle, koordinasyon kurulunun (yeni bir kurul veya mevcut bir kurumun görevlendirilmesi) 

maliyetlerine dair belirsizlikler vardır, ancak uzmanlar ile yapılan görüşmelere dayanarak yapılan 

tahmine göre bu tür bir kurulun yönetimi, yıllık yaklaşık olarak 2.000.000 avro maliyet gerektirecektir. 
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Ek - 17. Risk Modelleme Yazılımı kullanılmasının Yİ’ lere Maliyetinin Ayrıntılı 

Hesaplaması  

Hollanda’da Yİ’ler SAFETI-NL adlı yazılımın lisansını satın alır, işletmecilere daha düşük fiyattan 

lisans tahsis edilir  ve işletmeciler bu yazılımı kullanırlar. SAFETI-NL yazılım lisansının maliyeti, 

işletmecilerin Yİ’lerden satın aldığı durumda yaklaşık 1.250 avro olurken işletmeciler devlet desteği 

olmaksızın satın aldığında 5600 avroya çıkmaktadır. Bu programın eğitim maliyeti kurum başına 

yaklaşık 1000 avrodur. 

REC Türkiye, Yİ’lerin yazılımı işletmecilere sattığı durumda yazılımın Yİ’lere toplam maliyetini 

hesaplamıştır. Bir seferlik yaklaşık 2.260.000 avro maliyeti olacaktır. Ayrıca seçilen yazılımın 

kullanımı için personelin eğitilmesi gerekecektir. Yazılımın eğitim maliyetleri, Yİ’lerde bu eğitimi 

alacak personel sayısına bağlıdır. 

(Risk modellemesinde kullanılan yazılım programlarının yıllık fiyatları için bkz.  Tablo 32) 

Tablo 32 - Risk Modellemede kullanılan Yazılım Programlarının Maliyeti 
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Ek - 18. Diğer Politika Seçenekleri 

Ek - 18. 1. Seveso Kuruluşları için sigortanın zorunlu hale getirilmesi 

Seveso II Direktifi, sigorta ile ilgili herhangi bir şart içermez. Ancak sorumluluk sigortasının, iki yönlü 

bir avantajı olabilir. İlk olarak sigorta, kaza tehlikelerinin ekonomik etkisini yumuşatan bir araç olarak 

ele alınmalıdır. Alınan önlemler ne olursa olsun, risk her zaman mevcuttur. Özellikle yerleşim 

alanlarına yakın konumlanan Kuruluşlar için sigorta tercih edilen bir seçenek olacaktır. 

Sigortalama ile İşletmeciler, öngörülemeyen olayların belirsiz mali yüklerini, belirli bir dönemde iyi 

tanımlı ve sınırlı maliyetler haline getirerek, sigortalanmış tarafların belirsizliklerini ortadan 

kaldırabilmesini sağlar. 

Sigortacılar da belirsizlikleri azaltmak istediklerinden gelecekteki zararları analiz edebilmeli ve 

riskleri olabildiğince dağıtabilmelidir. Bu noktada, ikinci bir avantaj elde edilebilir: Devlet 

denetimlerinin ölçek ekonomisi kazandırması. 

Bu belirsizlikleri azaltmak için, sigortacılar riskleri ayrıntılı olarak değerlendirecektir. Sigorta ve 

reasürans şirketleri, genellikle riskleri değerlendirme aracı olarak risk haritalarından yararlanır ve bu 

sayede riskleri ve risk bölgelerini tanımlar ve potansiyel kayıpları değerlendirir. Genel olarak, sigorta 

haritaları kamu kaynaklarından gelen bilgileri kullanır. Bazı AB ülkelerinde, örneğin Avusturya’da, 

sigorta sektörü ve kamu yetkililerinin katılımıyla sel riski bölgeleme ve haritalama ile ilgili bir özel 

sektör - kamu ortaklığı kurulmuştur. 

Sigorta aynı zamanda güvenlik yönetimini de iyileştiren bir etmendir. Sigorta denetçileri ATEX 

Direktifi (Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosives)
 93

  ile ilgili bir dizi şarta 

uygunluğu denetlemektedir. Buna ek olarak İşletmeciler düzenli aralıklarla şartların karşılandığını 

belirten denetim raporları hazırladıkları durumda sigorta primlerinde indirime gidilir. Bu da uyum için 

olumlu bir teşvik olabilir. 

Diğer yandan, sorumluluk sigortası küçük ölçekli şirketler için çok pahalı ya da karşılanamaz olabilir. 

Ayrıca, yerel düzeylerde risk ve etkilenebilirlik ile ilgili kesin bilgiler, sigorta primlerini etkiler. Bu da 

büyük olasılıkla etkilenen veya risk altındaki alanlarda prim artışı anlamına gelecektir. 

Ek - 18. 2. Harici Acil Durum Planlarının hazırlanmasının maliyetlerinin azaltılması 

Direktif, yetkili idarelerin veya yerel idarelerin büyük bir kaza durumunda uygulanmak üzere harici 

acil durum planlarını hazırlamalarını, bu planları gözden geçirmelerini, test etmelerini ve 

düzeltmelerini ve işletmecilerin planların hazırlaması için gerekli bilgileri yetkili idarelere vermelerini 

sağlamalarını zorunlu kılar. 

Yönetmelikte öngörüldüğü gibi, Harici Acil Durum Planlarının (HADP) hazırlanması ve 

uygulanmasından sorumlu taraf olarak yerel yönetimleri belirler. Ancak özellikle küçük belediyelerin 

                                                   
93 Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere ekipman ve koruyucu sistemlere ilişkin 94/9/EC 

sayılı Direktif (ATEX) 
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henüz yeterli teknik ve mali kaynaklara sahip olmaması, Direktif’in uygulanmasını tehlikeye 

atmaktadır. 

Bu seçenekte yerel idareler, İtfaiye gibi acil durum müdahale bileşenlerini koordine etmeye devam 

eder ve merkezi hükümet organı genel planlama ve koordinasyonu yürütür. 

Bunun yanı sıra, büyük endüstriyel kazaların etkilerini afetle ilgili diğer konularla bağlantı bir Şekilde 

ele alabilecek Afet ve Acil Durum Yönetimi İdaresi, iyi bir alternatif gibi görünmektedir. 

Ek - 18. 3. Mevcut istenmeyen durumun değiştirilmesi - arazi kullanımında 

uyuşmazlık 

Direktif, arazi kullanım planlaması yükümlülüğün uygulanmasını kolaylaştırmak için yerel idarelerin 

amaç ve ilgili politikalar geliştirmesini ve danışma prosedürleri oluşturmasınıöngörür.. 

Mevcut planlama yönetmelikleri, arazi kullanım planlamasına dair hükümler içermektedir. Arazi 

Kullanım Planlaması, mevcut Kuruluşlarda yapılan değişiklikleri, ulaşım bağlantıları gibi yeni 

gelişmeleri, kuruluş çevresinde halk tarafından kullanılan mekanları ve konut alanlarını 

kapsamaktadır. 

Türkiye’nin yüksek nüfuslu sanayi bölgeleri göz önüne alındığında, uyuşmazlık çeşitli durumlarda bir 

sorun haline gelebilir: 

- ÇŞB, domino alanlarını belirler ve 

- bu bilgiler kamu ile paylaşılır. 

Bu noktada, ÇŞB aşağıdaki iki seçenek arasında karar verecektir: 

– Kuruluş için artırılmış güvenlik yönetim önlemleri 

– Kuruluşun yerini değiştirme 

Her iki seçenek de işletmeciye mali yük getirir ve ayrıca rekabet ile ilgili sorunları artırabilir. 

Kuruluşlar için önleyici tedbirlerin artırılması 

Bu seçenekte, Kuruluş  dışı güvenlik duvarları veya tehlikeye göre binaların inşasında değişik 

yapılması gibi sınırlı olanaklar olmasına rağmen, Kuruluş dışı önlemler ile ilişkili artan önlemlerin 

maliyetlerini incelenir; ayrıca acil müdahale önlemleri bazı konularda gelişme sağlayabilir (ör. 

genişletilmiş menzilli alarm sistemleri). Durumun aşırı derecede istenmediği halde, alınacak karar, 

kuruluşun yerinin değiştirilmesi doğrultusunda olabilir. 

Bu seçenek, rekabet ve artan maliyetler gibi sorunlar yaratabilir. 

Kuruluşların yerini değiştirme 

Bu seçenek, topluluklar üzerinde yaratabileceği yüksek riskler nedeniyle en kötü kaza durumlarına 

dairdir. Yer değiştirme, parasal değil niteliksel faydalar açısından değerlendirilebilir ve kesinlikle 

insan hayatı ve çevre üzerindeki riskleri azaltır. 
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Ek - 19. Çevresel düzenlemelere uyulmaması 

Bu bölümde, ÇŞB’nin çevre denetimleri sonucu, çevre uyumsuzluklarına verilen para cezaları 

verilmektedir. Şekil 43’te 2011 yılında çevresel düzenlemelere uyulmaması nedeniyle alınan para 

cezaları görülmektedir. Şekil 44’te 2006-2011 döneminde çevresel düzenlemelere uyulmadığı için 

verilmiş olan para cezaları görülmektedir. 
94

 

Şekil 43 - Çevresel düzenlemelere uyulmaması 

nedeniyle verilen para cezaları, 2011, ÇŞB (bin 

TL) 

 Şekil 44 - Çevresel düzenlemelere uyulmaması 

nedeniyle verilen para cezaları 2006- 2011, ÇŞB (bin 

TL) 

   

Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı: ÇŞB Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı: ÇŞB 

Tablo 33’te İş Kanunu kapsamında ÇSGB tarafından verilen cezaların toplam tutarı görülmektedir. 

Toplam çevre cezaları yaklaşık 1 milyon liradır ve ÇSGB cezalarının toplam tutarı 2011 yılında 

yaklaşık 30 milyon lira olmuştur. 

                                                   
94 Kaynak: http://www.cevredenetimi.cevreorman.gov.tr/istatistik.asp 
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Tablo 33 - 4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca İdari Para Cezası Uygulanan İşyeri 

                            

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2011 
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Ek - 20. Danışma Süreci 

Danışma süreci, danışma toplantıları ile başlamış ve Ankara’da gerçekleştirilen son merkezi toplantı 

ile sonuçlanmıştır. Danışma sürecinin gerçekleştirileceği pilot bölgeler, mülga Çevre ve Orman 

Bakanlığı uzmanlarının görüşleri de alınarak belirlenmiştir. Bu pilot bölgeler belirlenirken, coğrafi 

konum ve Seveso kapsamına giren tesislerin yoğunluğu göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma 

sonucunda, Kocaeli, Adana, İzmir ve İstanbul pilot bölgeler olarak belirlenmiş ve danışma sürecine bu 

kentlerde devam edilmiştir.  

Ek - 20. 1. Merkezi danışma süreci – Ankara 

Merkezi danışma süreci, 13 Aralık 2010 tarihinde ve  4 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da kamu 

kurumlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarla tamamlanmıştır. 13 Aralık 2010 ve 4 Ocak 2012 

tarihinde düzenlenen toplantılara kamu kurumlarının ilgili birimlerinden uzmanlar ve üst düzey 

yöneticilerin katılımı gerçekleşmiştir.  

İlk ulusal çalıştay, DEA kavramları ve yöntemleri, Seveso II Direktifi ve Direktif’in uyumlaştırılması 

hakkında yapılan sunumlardan oluşan ön bilgilendirme oturumu ile başlamıştır. İzleyen oturumlarda 

ise dokuz gruba ayrılan katılımcılar, kendilerine daha önceden verilen başlıklar üzerinde tartışarak 

avantaj ve dezavantajları belirlemişlerdir. Tartışma başlıkları mülga Çevre ve Orman Bakanlığı 

Endüstriyel Kazalar Şubesi ile birlikte belirlenmiştir. 

İlk grupta tartışılan konular şunlardır: 

Kurumsal Yapılanma 

 Denetimlerin tek bir kuruluş tarafından uygulanması 

 Teknik destek sağlamayı amaçlayan bir yapının kurulması 

 Harici Acil Durum Eylem Planları için koordinasyon kurumunun belirlenmesi 

Arazi Kullanımı ve Yüksek Risk Bölgeleri 

 Yüksek risk arz eden kuruluşların güvenli bölgelere taşınması 

 Yüksek risk arz eden kuruluşlarda arttırılmış tedbirlerin alınması 

 Yeni kuruluşların yer seçimini yönlendiren risk bölgelerinin tanımlanması 

Finansal Destekler 

 KOBİ’lere devlet yardımları sağlanması 

 KOBİ’ler için vergi indirimi sağlanması 

 Yüksek risk bölgeleri için devlet yardımları sağlanması 

Grupların seçtikleri sözcülerin, grubun tartıştığı konuları daha sonra tüm katılımcı grubuna sunmasıyla 

genel tartışma ortamı sağlanmıştır. Grup çalışmaları sonucunda ortaya çıkan temel sonuçlar, DEA 

Danışma Süreci Raporu’nda sunulmaktadır. 
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Ikinci ulusal çalıştayda, Politika Alanları ve Politika Seçenekleri ile Seveso II DEA Raporu’nun genel 

içeriği, ÇŞB, ÇSGB, AB Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 

katılımı ile tartışıldı. İkinci Danışma Toplantısı’nın çıktıları, Seveso II DEA raporunda kullanılmıştır. 

Toplantıda tartışılan konular şunlardır: 

Politika Alanı 1: İdari Yapı 

 Seçenek 1.1. İki Yetkili İdare 

 Seçenek 1.2. Tek Yetkili İdare 

 Seçenek 1.3. Üç Yetkili İdare ve Koordinasyon Merkezi 

Politika Alanı 2: Risk Değerlendirme Çerçevesi 

 Seçenek 2.1. Yetkili İdare Tarafından Belirlenen Çerçeve 

 Seçenek 2.2. İşletmeciler Tarafından Belirlenen Çerçeve 

Politika Alanı 3: Arazi Kullanım Planlaması Yaklaşımları 

 Seçenek 3.1. Etki Temelli Yaklaşım 

 Seçenek 3.2. Risk Temelli Yaklaşım 

Politika Alanı 4: Idari Ceza Stratejileri 

 Seçenek 4.1. Katı Idari Ceza Stratejisi 

 Seçenek 4.2. Orantılı/Kademeli Idari Ceza Stratejisi 

Birinci Ulusal Danışma Toplantısı, 13 Aralık 2010 

Kurumsal Yapılanma 

Direktif, yetkili idare/idarelerin belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Direktif’i uyumlaştıran 

Yönetmelik, ÇŞB ve ÇSGB olarak iki yetkili idare tanımlamakta, özellikle denetimler konusunda her 

iki kuruma sorumluluk ve yetki vermektedir. Direktif’in uygulanmasına yönelik zorlukların ve 

külfetlerin azaltılması yönünde ilk aşamada geliştirilen seçenekler denetimlerin tek bir kuruluş 

tarafından yapılması, teknik destek sağlayan bir kuruluşun atanması ve bölgesel koordinasyonun 

tanımlanması konularına odaklanmaktadır. 

Denetimlerin tek bir kuruluş tarafından yürütülmesi konusunda paydaşlar; denetimlerin tek elden 

yürütülmesinin maliyet etkin ve hızlı olacağını, bürokratik ve idari yükleri azaltacağını, olası eşgüdüm 

sorunlarını gidereceğini belirtmişlerdir. Diğer yandan, denetimler tek kurum tarafından 

yürütüldüğünde teknik düzeyde yetersizlik ve bununla birlikte halihazırda tüm denetim konularına 

cevap veren bir kurum olmamasının getireceği dezavantajlar olarak ek eğitim, altyapı, personel, 

mevzuat maliyetlerini dile getirmişlerdir. 

Teknik destek kuruluşundan beklenen hizmetin hâli hazırdaki mevcut kurumsal yapılar yoluyla 

sağlanması da mümkündür. Örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında çalışan ÇASGEM 

bu kapsamda önerilen bir yapı olmuştur.  
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Teknik destek olanaklarına erişim kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları’nın da bilinçlendirilerek bu 

sürece dahil edilmesinin önemi vurgulanmıştır.  

Bu bağlamda önerilen bir diğer kurum ise TÜBİTAK olmuştur. TÜBİTAK bünyesinde kazalar 

konusunda özel bir birimin oluşturulması öneriler arasında yer almaktadır. 

Özellikle KOBİ’lere destek verecek bir kurumun ya da kurumların yetkili kılınması yaygın görüşü 

oluşturmaktadır.  

Çalıştayda önerilen bir konu da yerel yönetimlerin denetim konusunda daha fazla etkin olması 

yönünde olmuştur. Denetimlerin, merkezi kamu kurumlarının (ÇOB, ÇSGB) belirlediği politikalar ve 

kriterler çerçevesinde yerel yönetimler tarafından yapılması önerilmiştir. Yerel yönetimler, hâlihazırda 

“iş yeri açma ve çalıştırma” ruhsatı verme kapsamında iş yerlerini denetlemektedir. İdari kapasitesi 

yeterli olan belediyeler (büyükşehir belediyeleri veya nüfusu 500.000 üzerindeki belediyeler) ve İl 

Özel İdareleri bu fonksiyonu üstlenebilecek yerel yönetim birimleri olarak önerilmiştir. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 5902 sayılı Kanunu bu konuda 

koordinasyon sağlama görevini bu kuruma vermektedir. Ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki 

çakışmalar giderilmeli ve belirli bir yapı üzerinden planlamanın sağlanması için yetkili koordinasyon 

kurumunun belirlenmesi gerekmektedir. 

İl düzeyinde koordinasyon amaçlı kurullar farklı konularda işlevsel olmakla birlikte, “müdahale 

komisyonları” ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. 

Tablo 34 - Kurumsal Yapılanma Konusunda Merkezi Kamu Kurumları Görüşleri 

 Avantajlar Dezavantajlar 

Denetimlerin tek 

bir kuruluş 

tarafından 

uygulanması 

 

 

 daha hızlı daha etkin denetim 

 bürokrasinin azalması 

 yetki karmaşasının önlenmesi 

 uygulama kolaylığı 

 koordinasyon zorluğundan kaynaklanan 

zaman kaybını azaltması 

 maliyetin azalması 

 komisyonun ilgili kurum temsilcilerini 

içermesi durumunda 

 ÇSGB tek elden yapsın 

 daha uyumlu çalışma 

 finansman probleminin yaşanmaması 

 mevcut yüklerin azalması 

 yetkin ve etkin personelin sağlanması 

 değerlendirme raporlama farklılıklarının 

ortadan kalkması 

 denetim kapsamının daralma riski 

(personel yetersizliği ve mevzuat 

çakışmasından dolayı) 

 yetersiz etkinlik & yetkinlik 

 gereksiz düzenleme fazlalığı 

 ek maliyet 

 altyapı ve eğitim eksikliği 

 kurulu mekanizma olmaması 

 bürokratik sorunlar 

 

Teknik destek 

sağlayan bir 

araştırma rehber 

kuruluşun hayata 

geçirilmesi 

 firmalardan daha doğru ve sağlıklı veri elde 

edilmesi 

 kurumların daha düzgün güvenlik ve acil 

durum planları hazırlama şansı vermesi 

 büyük endüstriyel kazaların önlenmesine 

fayda sağlaması 

 daha bütüncül hizmet 

 mali yük 

 ek personel istihdamı 

 diğer kurumlardaki bilgi birikimin 

kullanılamaması  

 kurulum aşamasında bürokratik engellerle 

karşılaşılma olasılığı 

 bu kuruluşun etkin çalışmasında 
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 bilgiye erişimin daha hızlı ve etkin olması 

 uzmanlaşma (sektörel bazda) 

 istihdam yaratılması 

 kamudan ücretsiz hizmet verilmesi 

 akredite kuruluşların maliyeti azaltması 

 maliyet azalması 

 ilgili kurumların mevcut olması (ÇASGEM, 

TUBİTAK, STKlar) 

 özel bir kuruluş kurulabilir 

 üniversite ve bağımsız akademiler olabilir 

 

karşılaşılabilecek zorluklar 

 yetki ve sorumluluk karmaşası 

 kapasite az 

 süreyi uzatır 

 eğitim alanı yetersiz & standart 

getirilmeli 

 bu kuruluşun teknik denetlenmesi 

gerekecek 

 

Harici Acil Durum 

Planları için 

koordinasyon 

kurumunun 

belirlenmesi  

 daha hızlı daha etkin denetim 

 bürokrasinin azalması 

 yetki karmaşasının önlenmesi 

 uygulama kolaylığı 

 koordinasyon zorluğundan kaynaklanan 

zaman kaybını azaltması 

 maliyetin azalması 

 komisyonun ilgili kurum temsilcilerini 

içermesi durumunda 

 ÇSGB tek elden yapsın 

 daha uyumlu çalışma 

 finansman probleminin yaşanmaması 

 mevcut yüklerin azalması 

 yetkin ve etkin personelin sağlanması 

 değerlendirme raporlama farklılıklarının 

ortadan kalkması 

 denetim kapsamının daralma riski 

(personel yetersizliği ve mevzuat 

çakışmasından dolayı) 

 yetersiz etkinlik & yetkinlik 

 gereksiz düzenleme fazlalığı 

 ek maliyet 

 altyapı ve eğitim eksikliği 

 kurulu mekanizma olmaması 

 bürokratik sorunlar 

 

Arazi Kullanımı 

Burada vurgulanan konu, Üst Seviye Kuruluşlar ve bu kuruluşların bir arada bulunduğu “Domino Alanları” 

yakınında bulunan yerleşimlerin, ulaşım ağlarının ve diğer sosyal donatıların maruz kaldığı göreceli olarak 

yüksek risklerdir. Üst Seviye bir kuruluşun bir yerleşim yerine yakın olması durumunda büyük kaza 

gerçekleşmesi halindeki etkiler çok daha ciddi boyutlarda olmaktadır. 

Tablo 35 - Arazi Kullanımı Konusunda Merkezi Kamu Kurumları Görüşleri 

 Avantajlar Dezavantajlar 

Yüksek risk arz 

eden kuruluşların 

güvenli bölgeye 

taşınması 

 Çevre ve İnsan sağlığı açısından daha 

güvenli 

 Kaza riskleri azalır 

 Domino etkisini ortadan kaldırır 

 Dışsal maliyetleri azaltır 

 Trafik yoğunluğunun azalması, olay 

anında bölgeye müdahalede kolaylık 

 Riskli firmaların tek bir bölgede kontrolü 

daha kolay olur 

 Sosyal demografik engeller 

 Taşınma maliyeti, taşınma sırasında 

oluşabilecek kazalar 

 Yan sektörler ile bağlantının kesilmesi 

 Maliyeti arttırır 

 Üretici ve idarenin karşı karşıya 

gelmesine sebep olur 

 Hukuki süreç işler 

 Uygun yer bulma zorunluluğu doğar 

 Rekabeti olumsuz etkileyebilir 

 Halk ve faaliyet sahibi arasında kargaşa 

 Taşındığı yerde de aynı riskleri 
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oluşturabilir. 

Yüksek riskli 

kuruluşlarda 

arttırılmış 

güvenlik 

tedbirleri 

 

 Hayat kalitesi artar 

 Kazaların insan sağlığına etkileri azalır 

 Kaza sayısı azalır 

 Maliyeti azaltır 

 Sosyal olumsuzlukları azaltır 

 Güvenlik yönetimi artar 

 Yüksek uygulanabilirlik 

 Çevre ve halk sağlığı açısından olumlu 

 Taşınma halinde ortaya çıkan kısır 

döngüyü kaldırır 

 Güvenlik sorununu çözmeye katkı 

sağlar 

 Afet risklerinin azaltılması (teknolojik) 

 Domino etkisi ortaya çıkmaz 

 Güvenlik tedbirlerinin maliyeti artar 

 Bölgede yaşayan insanların 

psikolojileri 

 Emlak fiyatlarının düşmesi  

 Kazaları önlemede yetersiz kalabilir 

 Çevre ve insan sağlığına olumsuz 

etkileri olur 

 Ek insan gücü 

 Periyodik bakım ve yenileme (proses 

ve ekipman) 

 

Yeni kuruluşların 

yer seçimini 

yönlendirmek 

üzere risk 

bölgeleri 

 Risk yönetimi kolaylaşır 

 Önlem alınmasını sağlar 

 ADP hazırlanması ve uygulanması 

 Kazanın çevreye etkileri azalır 

 Canlılara olumsuz etkileri azalır 

 Uzun vadede maliyet azalır 

 Verimli planlama 

 Politikaların belirlenmesinde olumlu 

katkısı olur 

 Güvenli yerleşimlerin artması 

 Planlı yapılaşma sağlanmış olur 

 Risk haritalarının oluşturulması ve 

uygulanması 

 Risk bölgelerinin belirlenmesi 

sırasındaki fikir ayrılığı  

 Kuruluşların yer seçimindeki 

alternatiflerinin azalması 

 Öngörülemeyen yeni ilişkiler ortaya 

çıkabilir 

 Kuruluşlar için maliyeti arttırabilir 

 Yaptırım gücünün de oluşturulması 

 Mevcut sanayi bölgeleriyle uyumsuzluk 

 Altyapı yetersizliği 

 Sanayinin gelişmesini önleyerek 

yatırımların azalması 

 Dokunulmamış doğal alanların zarar 

görmesi 

Finansal Destekler 

Hazine Müsteşarlığı’nın 15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında çevre yatırımlarına yönelik 

KDV istisnası, gümrük muafiyeti ve faiz desteği sağlanmaktadır. KOSGEB de benzer bir yardımı 

KOBİ’ler üzerinde sağlayabilir.  

Geri dönüşümü olabilecek kredi yardımları söz konusu olabilir. Güvenlik tedbirleri kapsamındaki 

yatırımlar çevre yatırımları kapsamında ele alınarak işletmeler Hazine Müsteşarlığı’na başvurabilirler.  

KOBİ’lere yapılabilecek devlet yardımları için olası kurumsal yapılar: 

 Hazine Müsteşarlığı Teşvik Genel Müdürlüğü 

 KOSGEB 

 İGEME 

 Kalkınma Ajansları 

 ABİGEM’ler 

 Dış Ticaret Müsteşarlığı 
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Bunun yanında, AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarının bu doğrultuda kullanılması 

önerilmelidir. 

Hazine Müsteşarlığı ayrıca sigorta prim desteği sağlamaktadır. KDV indirimi ile birlikte 

düşünülebilecektir. 

KOSGEB, kredi destekleri ve teknik destek programları yoluyla KOBİ’lere çeşitli olanaklar 

sağlayabilmektedir. Kazaların önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin düşük faizli kredi desteği 

sağlanması önerilmektedir. Teknik Destek Programları kapsamında ise projelendirme ve rapor 

hazırlama gibi teknik destek olanakları düşünülebilir. 

Tablo 36 - Finansal Destekler Konusunda Merkezi Kamu Kurumları Görüşleri 

 Avantajlar Dezavantajlar 

KOBİ'lere devlet 

yardımı verilmesi 

 KOBİ’lerin çevre mevzuatına kolay uyumu  

 Daha güvenli tesisler 

 KOBİ’lerin çevre yatırımlarının 

desteklenmesi 

 KOBİ’lerin ayakta kalması sağlanır 

 Eğitim ve teknik destek olabilir 

 İleriye dönük destekleyici etki 

 KOBİ’lerin işi kolaylaşır 

 KOBİ’lerde eğitim bilinci artışı 

 KOBİ’lerde uygun önlemlerin alınması 

 Dış pazarlarda rekabet gücünü korur 

 Yardım talebinde bulunan KOBİ'nin Seveso 

kategorisi tespiti sağlanır 

 Mali ve idari tembelliğe sebep 

olabilir 

 Rekabeti azaltabilir 

 KOBİ'lerde bürokrasinin artması 

 Yapılan yardımların yerinde 

kullanılması 

 Bütçesel yükler (devlet gideri) 

KOBİ’ler için vergi 

indirimi 

sağlanması 

 Çevre yatırımlarını destekler 

 Çevre yatırımına ilişkin bilinçlenme 

 Uygulanabilir bir yöntem 

 KOBİ’lerin ayakta kalması sağlanır 

 KOBİ’ler kendilerini geliştirebilir 

 KOBİ’lere mali destek 

 Dış pazarlarda rekabet gücünü korur 

 KOBİ’lerin çevre mevzuatına kolay uyumu  

 Finansman bulma kolaylığı yaratır 
 

 Vergi gelirlerinin düşmesi 

 Haksız rekabet 

 Vergide adaletsizlik 
 

Yüksek risk 

bölgelerindeki 

kuruluşlar için 

devlet yardımları 

 KOBİ’lerin ayakta kalması sağlanır 

 KOBİ’ler kendilerini geliştirebilir 

 Çevre ve insan sağlığı için daha güvenli bir 

ortam 

 Sorumlu çok olacağı için bu kuruluşlara 

devlet yardımı sağlanması olumlu 

 Kuruluşların daha az riskli bölgelere 

taşınmasını teşvik eder 

 Kuruluşların yer değiştirmemesi halinde daha 

fazla güvenlik önleminin alınmasını sağlar 

 Tehlikenin büyüklüğü azaltılarak gerekli 

yerlerde önlem alınması sağlanacaktır 

 Risk bölgesinde olmayan kuruluşlar 

için olumsuz etki 

 Devlet yardımlarının yönetimi ve 

denetiminin zorlukları ve masrafları 

 Haksız rekabet 

 Mali yük 

 Bütçesel yükler (devlet gideri) 

 Yüksek riskli bölgeye yatırımı teşvik 

edebilir. Riski az bölgelere yatırım 

yapanların desteklenmesi şeklinde 

değiştirilmesi daha faydalı olur.  

 Kuruluş, maliyeti hesaplarken zaten 



  DRAFT 

 

REC Turkey – 2012 Page: 144 
 

 

 

 

 
bunu yansıtacağı için ayrı bir devlet 

yardımına gerek yoktur. 

 

Ulusal danışma sürecinde katılımcıların oluşturduğu çalışma gruplarından çıkan sonuçlar (çeşitli 

kurumların Seveso II kapsamındaki rolleri ve kurumların ihtiyaçları) aşağıda verilmiştir.   

Tablo 37 - Çeşitli Kamu Kurumlarının Seveso II Direktifi Kapsamında Rolleri ve İhtiyaçları 

Kurum Seveso II Direktifinin Uygulanması 

Sürecinde Kurumun Rolü 

Seveso II Direktifinin Uygulanması 

Sürecinde Kurumun İhtiyaçları 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 

Eğitim ve Araştırma 

Merkezi – ÇASGEM 

 

 Denetleme, eğitim, bilinçlendirme, risk 

değerlendirme, raporlama, teknik destek, 

finansman ve politika geliştirme gibi 

konularda doğrudan rol alabilecektir.  

 Eğitici havuzu kullanılabilir,  

 Direktif kapsamında kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu eğitim 

modüllerini geliştirmek ve eğitimleri 

uygulamak  

 Kapsama giren işyerleri için uygulama 

rehberlerinin oluşturulmasına katkı 

sağlamak, rehberdeki yükümlülükleri 

kurumlara anlatmak ve danışmanlık süreci 

yürütmek.  

 Konu ile ilgili personelin eğitilmesi,  

 Eğitim konusunda koordinatör kurum 

görevi üstlenebilmesi için gerekli 

protokoller hazırlanmalıdır,  

 Birçok paydaş olmasından dolayı, bir 

kurul oluşturulabilir ve tek elden 

yürütülebilir  

 İlgili direktif konusunda personelin 

eğitimi  

 

TÜİK 

 

 Söz konusu kuruluşlarla ilgili veri tabanı 

oluşturulması, verilerin derlenmesi ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması  

 

Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü 

+ Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı 

 

 Arazi kullanımı (yer seçimi ve kazalardan 

sonraki taşınma) 

 Tehlikeli madde bulunduran tesislere 

ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapılması   

 Ülke genelindeki kadastronun 

tamamlanması, yer belirleme sisteminin 

oluşturulması ve Takbis sistemine 

geçilmesi gerekmektedir. 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

 

 Kaza sonrası krizin yönetimi, uygulanması 

ve sonuçlandırılması 

 Yetki karmaşasına izin verilmemelidir 

MTA  

 

 Maden atıklarının doğru yönetimi 

konusunda bilimsel ve teknik destek  
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Tablo 37 - Çeşitli Kamu Kurumlarının Seveso II Direktifi Kapsamında Rolleri ve İhtiyaçları 

Kurum Seveso II Direktifinin Uygulanması 

Sürecinde Kurumun Rolü 

Seveso II Direktifinin Uygulanması 

Sürecinde Kurumun İhtiyaçları 

İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel 

Müdürlüğü  

 

 Direktif kapsamındaki tesislerin yer seçimi, 

ruhsatlandırma, acil durum planlarının 

yapılması ve denetimi ile kaza anında 

zararın en aza indirilmesi için kolluk 

güçleri, itfaiye, ambulans ve sivil savunma 

hizmetlerinin etkin bir Şekilde devreye 

konulması ve uygulanmasında İçişleri 

Bakanlığı, İl Özel İdareleri ve Belediyeler 

büyük oranda sorumlu olan kurumlardır.  

 

 İlgili kurumların yönetmelik ve diğer 

düzenlemeler konusunda 

bilgilendirilmesi 

Mahalli İdareler 

Genel Müdürlüğü 

 

 İçişleri Bakanlığı talep halinde müfettişler 

aracılığıyla denetimler gerçekleştirebilir. 

  

Sosyal Güvenlik 

Kurumu 

 

 Direktif ile bir rol düşmemektedir. Gerekli 

yükümlülüğü almaya hazırdır.  

 Denetimin arttırılması ve kayıt dışı 

istihdamın azaltılması 

Başbakanlık Afet 

ve Acil Durum 

Başkanlığı  

 

 Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi 

Başkanlığı, Risk ve Strateji Çalışma Grubu: 

risk belirleme, tahmin ve erken uyarı 

çalışmaları konusunda koordinasyon 

sağlama ve projeler üretme görevi vardır.  

 

 Teknolojik afetlere yönelik kurum içinde 

verilecek eğitimin ihtiyaç analizinin 

yapılması,  

 İl Müdürlükleri’nin arama-kurtarma 

birimlerinin bu tip kazalara yönelik 

olarak güçlendirilmesi,  

 İkaz-alarm sistemlerinin kurulması,  

 İl acil durum planları içerisinde 

teknolojik kazalar konusu olmadığından, 

bununla ilgili bir düzenleme yapılması ve 

eğitim hazırlanması,  

 Seveso tesisleri için hazırlanacak harici 

durum planlarının il acil durum planları 

ile entegrasyonunun gerçekleştirilmesi. 

 

Mülga Çevre ve 

Orman Bakanlığı 

– ÇED ve 

Planlama Genel 

Müdürlüğü 

 

 Yer seçimi, izleme ve denetleme, halkı 

bilgilendirme  

 

 Güvenlik Bilgi Formları ÇED 

raporlarında yalnızca eklerde yer almak 

yerine ilgili bölümlere entegre 

edilmelidir.  

 Seveso tesisleri için, yatırım planlaması 

aşamasında, ÇED raporları ayrıca 

detaylandırılmalı ve özel çalışmalar 

yapılmalıdır. 
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Tablo 37 - Çeşitli Kamu Kurumlarının Seveso II Direktifi Kapsamında Rolleri ve İhtiyaçları 

Kurum Seveso II Direktifinin Uygulanması 

Sürecinde Kurumun Rolü 

Seveso II Direktifinin Uygulanması 

Sürecinde Kurumun İhtiyaçları 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik 

Bakanlığı  - İş 

Teftiş Kurulu 

 

 Güvenlik raporlarının incelenmesi, 

onaylanması, ilgili kuruluşlara bildirilmesi  

 Denetim yapılması 

 Kazaların incelenmesi 

 Yaptırım uygulanması  

 

 Ayrı bir Seveso denetim ekibi 

oluşturulması,  

 Bu müfettişlere güvenlik raporlarının 

incelenmesi konusunda eğitim verilmesi,  

 Denetim modeli oluşturulması ve bunun 

için eğitim verilmesi,  

 Kapsamdaki kuruluşların belirlenmesi ve 

denetim programlaması, arşivleme 

sistemi oluşturulması,  

 Raporlama sistemi oluşturulması,  

 Kaza inceleme kriterlerinin belirlenmesi,  

 Mevzuat düzenlemeleri yapılması 

(tebliğler vb.)  

 Var olan mevzuatın uyumlaştırılması (İş 

kanunu vb.) 

 Araç-gereç vb. temin edilmesi. 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik 

Bakanlığı  – 

İŞGÜM  

 

 Güvenlik Raporlarının Değerlendirilmesi, 

büyük kazaların denetimi, kaza incelemesi. 

Güvenlik Raporu Rehberi’nin hazırlanması, 

 

 Güvenlik raporunun hazırlanması 

konusunda destek verilmesi hususunda 

bir görev verilmesi durumunda eğitim 

ihtiyacı ortaya çıkabilir, 

 İş Teftiş Kurulu’nun insan kaynakları 

altyapısının güçlendirilmesi, Teknik İş 

Müfettişleri sayısının arttırılması 

KOSGEB 

 

 KOBİ’lere yönelik finansman, eğitim ve 

bilinçlendirme  

 

 Gerekli altyapı mevcuttur, KOBİ’lere 

destek olunabilmesi için KOSGEB’in 

bütçesi arttırılabilir.  

 Kurum içerisinde çalışan Çevre ve Enerji 

uzmanlarının konu özelinde eğitilmesi 

Tarım ve Köy 

İşleri Bakanlığı – 

KKGM  

 Kapasite geliştirme  

 

 ÇOB-TKB arasında etkin ver yerinde 

paylaşım 

Ulaştırma 

Bakanlığı 

 Acil eylem planlarında halkın taşınması ve 

olay mahallinden hızlı uzaklaştırılması 

olabilir. 

 ADR ile bağlantısının oluşturulması veya 

tanımlanması 
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Tablo 37 - Çeşitli Kamu Kurumlarının Seveso II Direktifi Kapsamında Rolleri ve İhtiyaçları 

Kurum Seveso II Direktifinin Uygulanması 

Sürecinde Kurumun Rolü 

Seveso II Direktifinin Uygulanması 

Sürecinde Kurumun İhtiyaçları 

Ulaştırma 

Bakanlığı DLH 

İnşaatı Genel 

Müdürlüğü  

 

  Yetki karmaşasına izin verilmemesi için 

gerekli düzenlemelerin yapılması 

TSE 

 

 İhtiyaç halinde ürün ve tesis standartlarını 

belirlenmesi 

 

 Muayene-deney konusunda laboratuvar 

altyapısının geliştirilmesi.  

 

Sağlık Bakanlığı 

 

 Sağlık Koruma Bandı  

 

 

Ankara 

Büyükşehir 

Belediyesi  

 

 Tesis kurulması ve işletme izninin 

verilmesi,  

 Kaza anında itfaiyenin müdahale etmesi  

 

 

Gümrük 

Müsteşarlığı 

Gümrükler Genel 

Müdürlüğü  

 

 Acil durum anında mücadele ekipmanlarının 

ve araçlarının yurtdışından hibe veya ithal 

edilmesi durumunda gümrük işlemlerinin 

tamamlanması ile ilgili bir katkı olabilir  

 

Devlet Planlama 

Teşkilatı 

 Risk azaltmaya yönelik projelere yatırım 

desteği sağlanması  

 Kazaların önlenmesinde uygulanacak 

stratejilerin belirlenmesine katkıda 

bulunmak 

 Yatırımın aktarılmasının 

kolaylaştırılması için önceliklendirme 

yapılabilir,  

 

Emniyet Genel 

Müdürlüğü 

 Kaza anında trafiğin kontrolü ve tanzimi  

 

 Meydana gelen kazanın büyüklüğü ve 

çapı ile ilgili Emniyet’e bilgi verecek, ne 

gibi tedbirlerin alınmasına gerek 

olduğunu bildirecek bir irtibat birimi 

olursa alınacak tedbirler hem bilinçli 

hem faydalı olur.  

Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 

 Kapsama girebilecek sanayicileri belirlemek  

 Yer seçimi onayı, 

 Sanayicinin bilinçlendirilmesi,  

 Afet yönetimi  

 Çevre koruma  

 Çevre kirliliği ile ilgili zorunlu 

sigortaların kapsamının genişletilmesi  

 Veri sağlama maliyet gerektirebilir  
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Tablo 37 - Çeşitli Kamu Kurumlarının Seveso II Direktifi Kapsamında Rolleri ve İhtiyaçları 

Kurum Seveso II Direktifinin Uygulanması 

Sürecinde Kurumun Rolü 

Seveso II Direktifinin Uygulanması 

Sürecinde Kurumun İhtiyaçları 

Avrupa Birliği 

Genel Sekreterliği 

 Kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve 

Direktifle ilgili IPA projesini izlemek ve 

değerlendirmek  

 

 

Hazine 

Müsteşarlığı 

 Veri sağlama konusunda destek verilebilir. 

Parlayıcı patlayıcı madde 

üreten/satan/nakleden firmalar sigorta 

şirketlerince Hazine Müsteşarlığı’na 

raporlanabilir.  

 Sigorta şirketleri teminat verdikleri 

firmaların risk kontrol mekanizmalarını, 

koruyucu önlemlerini, sigorta süresince 

izleyebilir, kontrol edebilir  

 

Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı 

 Üretim ve sondaj faaliyetleri kapsamında 

güvenlik yönetimi ve çevre koruma 

alanlarında gerekli çalışmaları yapacak, acil 

durum planlarının yapılması ve risk 

değerlendirme çalışmalarında üzerine düşeni 

yerine getirecektir.  

 

 Yönetmelik kapsamında yapılması 

gerekenler üzerine araştırma devam 

etmektedir. Bu araştırmanın 

sonuçlanmasından sonra ihtiyaçlar 

belirlenmiş olacaktır.  

 

Enerji Piyasası 

Düzenleme 

Kurumu 

 
 ÇED Raporu içeriğinde 

gerçekleştirilecek bir güncelleme ve 

Seveso II Direktifi’nin uygulanmasına 

yönelik oluşturulacak bir standart 

ihtiyaçları karşılayacaktır.  

 Ayrıca GSM ruhsatlarının verilmesi 

esnasında yapılan denetim ve 

incelemelerin içeriğinin Seveso II 

kapsamında güncellenmesi 

 

İkinci Ulusal Danışma Toplantısı, 4 Ocak 2012 

Politika Alanı 1: İdari Yapı 

Bu politika alanında genel görüş, mevcut Yİ yapısının Direktif’in uygulanması için yeterli olduğudur. 

Ancak katılımcılar, yasal ve kurumsal düzenlemeler yapıldığı takdirde üç yetkili makama sahip 

olmanın mümkün olduğunu belirtti. Katılımcılar ayrıca bir koordinasyon merkezinin mevcut bir 

kurum bünyesinde ya da yeni bir kurum olarak gerekli olduğu görüşündedir. Tüm katılımcılar yerel 

düzeyde kapasite eksikliği konusunda hemfikirdir. 

Politika Alanı 2: Risk Değerlendirme Çerçevesi 

Toplantıda, ÇSGB yetkilileri iş sağlığı ve güvenliği konularında kullanılan mevcut risk değerlendirme 

uygulamalarının Seveso II Direktifi’ne uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Bazı katılımcılar 
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performansa dayalı risk değerlendirme seçeneği üzerinde anlaşırken standartların ve kuralların devlet 

tarafından tespit edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. 

Politika Alanı 3: Arazi Kullanım Planlaması Yaklaşımları 

Arazi Kullanımı Yaklaşımında farklı görüşler vardır. Katılımcılar hem halk hem çevre açısından etki 

temelli bir yaklaşımın daha güvenli olacağı konusunda hemfikirdir. Ancak risk temelli yaklaşım da 

Türkiye’deki Kuruluşların mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda tercih edilmiştir. 

Katılımcılar ayrıca arazi kullanımı yaklaşımında eski ve yeni kuruluşların ayrı değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtti. 

Politika Alanı 4: Idari Ceza Stratejileri 

Mevcut yaptırım politikaları yaklaşımlarının idari ceza politikaları için uygun olduğu tespit edildi. 

 

Ek - 20. 2. Yerel Ölçekteki Danışma Süreci, Aralık 2011 – Ocak 2012 

Yerel ölçekteki danışma süreci Adana, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilmiştir. Seçilen 

pilot illerdeki sanayi temsilcileri, kamu kurum temsilcileri Seveso II Direktifi Düzenleyici Etki Analizi 

Çalıştayına davet edilerek görüşleri alınmıştır. Çalıştaya katılım sağlayamayan ana kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla birebir görüşmeler yapılmıştır. 

Tablo 38 - Yerel Çalıştaylar ve tarihleri Şekil 45 - Danışma sürecindeki katılımcı sayısı 

 

 

Seçilen 4 pilot ilde yapılan çalıştaylarda ağırlıklı olarak, direktifin temel ilgi grubunu oluşturan sanayi 

kuruluşlarına bilgilendirme ve yapılmış ve geri bildirimler alınmıştır. Söz konusu çalıştaylardaki ortak 

gündem konuları ÇOB ile birlikte belirlenmiştir: 

 Geri Bildirim ve Raporlama 

 Güvenlik Yönetim Sistemleri 

 Denetimler 

 Arazi kullanımı 

 Yaptırımlar 

 

Kocaeli Danışma Süreci 

Kocaeli danışma süreci, 15-16 Aralık 2010 tarihlerinde, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara 

ABİGEM ve TOBB işbirliğinde gerçekleştirilen toplantılarla tamamlanmıştır. 15 Aralık 2010 tarihinde 

Şehir Tarih

Kocaeli 16 Aralık 2010

Adana 21 Ocak 2011

İzmir 28 Ocak 2011

İstanbul 10 Şubat 2011
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile; 16 Aralık 2010 

tarihinde, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Sanayicilerin ve diğer kurumların katılımıyla gerçekleştirilen 

çalıştay da yine 16 Aralık 2010 tarihinde yapılmıştır.  

Adana Danışma Süreci 

Adana’da gerçekleştirilen danışma süreci, 21 Ocak 2011 tarihinde Adana ABİGEM, TOBB ve Adana 

Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya, Çukurova bölgesindeki sanayi kuruluşları ile 

birlikte Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Adana İtfaiye Daire Başkanlığı ve Adana Çevre ve Orman İl 

Müdürlüğü gibi kamu kurumları da davet edilmiştir. Çalıştay’da mülga Çevre ve Orman Bakanlığı 

Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı sunum yaparak tartışma oturumunda aktif yer almıştır.  

Çalıştay sonrasında ABİGEM yetkilileri ve uzmanlarıyla Adana bölgesinde yapılacak anket 

çalışmasının detayları üzerinde çalışılmıştır. Önemli bir paydaş grup olarak Adana Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetimi ile birebir görüşme yapılmıştır.  

İzmir Danışma Süreci 

İzmir’de düzenlenen yarım günlük çalıştaya İzmir ve çevresinde faaliyet gösteren sanayi 

kuruluşlarının temsilcilerinin yanısıra, konuyla ilgili devlet kurumları ve yerel karar vericiler de davet 

edilmiştir. Çalıştay sonrasında İzmir ABİGEM yetkilileri ve uzmanlarıyla İzmir’de yapılacak anket 

çalışmasının detayları üzerinde çalışılmıştır.  

İstanbul Danışma Süreci  

İstanbul danışma süreci 10 Şubat 2011 tarihinde, TOBB Plaza’da, TOBB ve İstanbul Sanayi Odası 

işbirliği ile gerçekleştirilen toplantıyla tamamlanmıştır. Bu çalıştayı takiben önem arz eden diğer ilgi 

grupları ile toplantılar yapılmış ve DEA sürecinde katkı alınıp alınamayacağı araştırılmıştır. 

İstanbul’da ayrıca 17 Eylül 2010 tarihinde TOBB Kimya Sektör Meclisi’ne katılım sağlanarak DEA 

çalışması hakkında bir sunum yapılmış ve büyük ölçekli firmaların görüşleri alınmıştır.  

Ek - 20. 3. Arazi Kullanım Planlaması ile İlgili Danışma Süreci 

Merkezi ve yerel ölçekteki danışma süreçlerine ek olarak, Arazi Kullanım Planlama konusunda bir 

danışma süreci yürütülmüştür. Genel danışma ile ilgili uyumlu bir süreç olması için, Kocaeli, Adana, 

İzmir, Ankara ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri ile görüşülmüştür. REC Türkiye DEA uzmanları, 

yerel idarelerdeki uzmanlar ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) uzmanlarından oluşan hedef kitle ile 

telefon görüşmeleri yapmıştır. 

Görüşülen uzmanlara, arazi kullanım planlamasının kendi organize sanayi bölgeleri veya belediye 

sınırları sonuçları içindeki etkileri hakkında sorular sorulmuştur. Görüşme sonuçları, yönetmelik 

uygulamalarınn şehirler veya bölgeler arasında farklılık gösterdiğine işaret etmektedir. Sağlık koruma 

bölgeleri ve karayolu çekme mesafelerinin farklı olması bu uygulamalar arasında tutarlılık olmadığını 

gösterir. Burdan hareketle, tüm idarelerin takip ettiği kapsamlı bir düzenleme olmamasının böyle bir 

tutarsızlığına neden olduğu sonucuna varılabilir. Tutarsızlık bir yandan Kuruluşlar arasında eşit 

rekabet fırsatı yaratılmasını engellerken diğer yandan da yetkili idareler arasında konu ile kararların 

alınmasında karışıklığa neden olmaktadır. 
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Ek - 20. 4. Anket 

Seveso II Direktifi DEA çalışma sürecinde, hazırlanan anket formları işletmecilere gönderilerek güçlü 

ve zayıf yanlar belirlenmiş, Seveso Kuruluşlarının sağlaması gereken şartlara dair uygulamaların genel 

bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

REC 2010 yılında pilot iller olan İzmir, Adana ve Kocaeli ve Yalova’daki 80 Kuruluşa e-posta yoluyla 

bir anket gönderdi. Katılımcılardan yazılı olarak görüş bildirmeleri istendi. Anket mevcut uygulamalar 

ile gelecekte Direktif şartlarının uygulama planları hakkında bilgi almayı amaçlamıştır. 80 Kuruluştan 

52 tanesi soruları yanıtlamıştır (bkz.  Tablo 39 ve Tablo 40).  

Tablo 39 -Hedef Endüstriyel Sektörler Tablo 40 - Hedef İller  
 

Kuruluşun Endüstriyel 
Sektörü  Kuruluş Sayısı 

Kimyasal tesisler 

(petrokimya hariç) 
27 

Petrokimya 10 

İmalat 7 

Metal İşleme 4 

Su ve kanalizasyon ve atık 

yönetimi 
4 

 

Kuruluşun Yeri   Kuruluş Sayısı 

Kocaeli 27 

İzmir 20 

Adana 3 

Sakarya 1 

Yalova 1 

Çalışmanın yöntemi 

Anket 36 temel soru içermektedir. Bazı sorular iki veya daha fazla parçadan oluşmaktadır. Pek çok 

soru, ek bilgi sağlanmasına olanak verecek şekilde hazırlanmıştır. 

Seveso Kuruluşları işletmecilerinin uyması gereken şartların uygulanmasının analiz edilmesi için 

endüstriyel sektörleri ve Kuruluşları temsil eden bir örneklem seçilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle 

anket, toplam Seveso Kuruluşu sayısının %27’sinden fazlasını kapsayan illere ve TKBS’ye bildirilen 

kazaların %25’ini oluşturan Kuruluşlara odaklanmıştır. Kuruluşların %90’ı organize sanayi 

bölgelerindedir. 

Coğrafi dağılım ve endüstriyel sektör açısından temsil eden bir örneklem elde edilmesini sağlamak 

için hedef katılımcılar tanımlandı. 

Kazaların bu illerdeki dağılımı, raporlanan kazaların sayısına etkisi olan kuruluşlar ve endüstriyel 

sektörler açısından bir analiz yapıldı. Nisan 2010 sonu itibariyle, işletmeciler tarafından 52 anket 

tamamlanıp gönderilmiştir. 

Bu ankette kapsanan Seveso Kuruluşu sayısının, Türkiye’deki toplam Kuruluş sayısının %10’undan 

fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

Anketin Genel Yapısı 

Anket aşağıdaki konular ile ilgili olarak durumun yapılacak bir analiz sağladı (bkz.  Kutu 25. 
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Kutu 25 - Anketin İçeriği 

I. Genel bilgi 

II. Bildirim  

III. Kalite yönetim sistemleri 
IV. BKÖP 

V. Güvenlik Raporu 

VI. Acil Durum eylem planları 
VII. GYS 

VIII. Eğitim 

IX. Harici Acil Durum Planları 

X. Halkın Bilgilendirilmesi 

XI. Denetimler 

XII. Bürokratik İşlemler 
XIII. Arazi kullanımı 

XIV. Domino etkisi 

XV. TMS 
XVI. Direktif’in getirdiği Yükler 

XVII. Paydaşlar 

XVIII. Kazalar ve acil durum müdahale geçmişi 

 

Anketin genel sonuçları 

Anket, Direktif şartlarının büyük kaza risklerinin daha iyi kontrol elde edilmesine katkıda bulunacağı 

ve riskleri kontrol etmek için ek önlemler almayısağlayacağı için, Seveso II Direktifi’nin 

uygulanmasının, daha yüksek bir güvenlik seviyesinin elde edilmesini sağlayacağını göstermiştir. 

Katılımcılar, Direktif’in oldukça önemli yükümlülükler getirdiğini ve ek önlemlerin alınmasının 

gerektiğini kabul ederken bu durumun ürün fiyatlarını etkilemeyeceği veya güvenlik tedbirlerine 

büyük yatırımlar yapılmasını gerektirmeyeceğini belitrmiştir. Ancak işletmeciler Direktif’i doğru 

şelide uygulayabilmek için teknik yardıma ihtiyaçları olduğunu eklemiştir. İşletmeciler Direktif 

hükümlerinin uygulanması için ortalama 2 yıl kadar bir sürenin gerekli olduğu konusunda hemfikirdir. 

Ankete göre, kuruluşlar hâlen bildirimlerini sürdürmektedir, sisteme kayıtlı olmayan bazı işletmeciler 

ile sisteme kayıtı ancak kuruluştaki kimyasalları beyan etmeyen işletmeciler bulunmakta. 

İşletmecilerin verdikleri cevaplar, bildirim prosedürünün zaman alıcı olduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların çoğu Seveso II Direktifi’nin farkında olmakla birlikte, Direktif’in getirileri konusunda 

ayrıntılı bilgiye sahip değildir. Buna ek olarak, büyük kaza önleme ve kontrolü için kuruluşların genel 

organizasyon yapısı ağırlıklı olarak acil durum müdahalelerine yani etkilerin/sonuçların azaltılması 

üzerine yoğunlaşmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu, kalite yönetim sistemlerini (ISO 9001, 

OHSAS 18001, ISO 14001) uyguladıklarını ve bu sistemlerin bir gereği olarak risk analizi 

yürüttüklerini belirtmiştir. 

Verilen cevaplar, katılımcıların %65’inde BKÖP olmadığına işaret etmektedir. Bu bilgi, Direktif’in 

uygulanmasına dair genel bilgi düzeyini gösterir niteliktedir. 

Direktif uyarınca, üst seviyeli kuruluşların güvenlik raporları hazrılaması gereklidir ve anket 

cevaplarına göre işletmecilerin sadece %63’ünde güvenlik raporu bulunmaktadır. Bu hazırlanan 

güvenlik raporlarının Direktif kapsamında tanımlanan  güvenlik raporlarından temel bazı eksiklikleri 

olduğu sonucu ortaya  çıkmıştır: Bu raporların %40’ı büyük kaza tehlikelerini tanımlamamakta ve 

%20’si risk değerlendirmesi uygulamalarını içermemektedir.  

Kuruluşların çoğunda (%94) dahili acil durum planı vardır. İşletmecilerin yaklaşık olarak yarısı 

belgelerin hazırlanması için danışmanlık hizmeti almaktadır. Ankette bu hizmetlerin maliyeti ile ilgili 

sorular da olmasına rağmen verilen cevaplar, maliyetler hakkında genel bir fikir (tahmin) 

vermemektedir. 
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Katılımcılar kendi güvenlik yönetim sistemi yaklaşımlarının büyük kazaların önlenmesi ve 

sonuçlarının azaltılması için çok uygun olduğunu belirtti. Katılımcılar (%83) kullandıkları GYS’nin 

Seveso II Direktifi hükümleri için yeterli olduğunu belirtmişlerdir.. 

Kuruluşlarda yıl içinde Güvenlik-Kalite-Çevre kapsamında eğitimler yürütüldüğü anlaşılmıştır. 

Katılımcıların %46’sı bir yıl içinde 1 ila 3 eğitim yürüttüğünü belirtirlen %23’ü bir yıl içinde 11’den 

fazla eğitim yürüttüğünü belirtmiştir. 

Katılımcıların çoğunluğu (%75), herhangi bir harici acil durum planı prosedürüne müdahil olmadığını 

belirtmiştir. 

Kamuyu bilgilendirme açısından yanıtlar çoğunlukla olumsuzdur. Katılımcıların çoğunluğu (%80) 

kamuyu bilgilendirmediklerini ve bunun için herhangi bir mekanizmanın olmadığını söylemiştir. 

Katılımcıların sadece %15’i, tesis olarak ya da belediyeler aracılığıyla kamuyu bilgilendirdiğini 

belirtmiştir. 

Arazi Kullanımı Direktif’in önemli bir bileşenidir. Işletmeciler, Kuruluşlarının yerleşim alanlarına 

kurulduğu zamanki ve şu andaki mesafelerini belirtmiştir. Katılımcıların cevapları, tesislerin 

kuruluşundan beri yerleşim alanları ile aralarındaki mesafelerde yaklaşık %50 azalma olduğunu 

göstermektedir. Katılımcıların çoğunluğu (%94) kuruluşlarının etrafında oluşturdukları güvenlik 

bölgelerinde hiçbir yapı olmadığını söylese de güvenlik mesafeleri yerleşim alanları için kazaya maruz 

kalmanın getireceği olumsuz sonuçları artıracak derecede kısadır. 

Öte yandan, işletmeciler yerleşim  alanları yakınında olmalarının getirdiği sorumlulukları kabul ederek 

güvenlik önlemlerini artırmaya çalışacaklarını belirmişlerdir, ancak işletmeciler, ağır maliyet 

nedeniyle Kuruluşlarının taşınmasına karşıdır. Işletmeciler ayrıca çevredeki nüfus için yüksek risk 

teşkil etmesi durumunda tehlikeli maddeler için sigorta poliçesi hazırlayacağını söylemiştir. 

Domino etkisi de sorunlu bir konudur. Cevaplara göre, domino etkisine yol açabilecek olası bir komşu 

kuruluşla aradaki ortalama mesafenin 250 m’den daha azdır. Katılımcıların çoğu, Arazi Kullanım 

Planlaması konusunda verdiği cevap ile aynı cevapları vermiştir. Buna göre, domino etkilerine dair 

neredeyse hiçbir uygulama ve işbirliği yoktur. 

Anket Direktif’in uygulanmasından kaynaklanacak idari ve işletme maliyetlerini belirlemek için  

maliyetler ile ilgili soruları da kapsamıştır. Ancak katılımcıların çoğu maliyet kalemlerini 

cevaplamamıştır. İşletmeciler, Direktif’in idari uyum maliyetlerinin önemli bir faktör olduğunu kabul 

etmekle birlikte, büyük kazaların ciddi maliyetlerinin olasılığını azaltan güvenlik maliyetlerinin 

sonuçta yararlı olduğunu düşünmektedir. 

Özetlemek gerekirse, tüm hedef grupları, Seveso II Direktifi’nin şartlarının uygulanmasının, Seveso 

Kuruluşu olmayan kuruluşlar ile karşılaştırıldığında, güvenlik seviyesinde azınsanmayacak derecede 

bir artışa neden olduğunu düşünmektedir. 

Direktif’in maddeleri , tehlikeler hakkında farkındalık yaratmaya ve büyü kaza risklerini kontrol etmek 

için önlemler geliştirmeye katkıda bulunur. Ankete verilen yanıtlar, işletmecilerin belirli alanlarda 

Direktif’in farkında olduğunu ve özellikle Dahili Acil Durum Planları açısından iyi uygulamaları 

olduğunu göstermiştir. 
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Ancak genel bir bakış açısıyla, işletmecilerin Direktif’in uygulanması için teknik yardıma ihtiyacı 

vardır. GYS ve BKÖP şartlarında ciddi eksiklikler var ve işletmecilerin uygun risk değerlendirmesi 

uygulamaları yoktur. Arazi kullanım planlaması ve domino etkisi de diğer eksik konulardır. 
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9. Kısaltmalar ve Kavramlar Dizini 

 

CPL  Sınıflandırma, Ambalaj ve Etiketlendirme 

DEMP Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

DG ENV Çevre Genel Müdürlüğü 

DPD Dangerous Müstahzarlar Direktifi 

EAS  Çevre Uyum Stratejisi 

EEA Avrupa Çevre Ajansı 

EC  Avrupa Topluluğu  

EEC Avrupa Ekonomik Topluluğu  

EEP Tesis Dışı Acil Durum Planı  

ElA Çevresel Etki Değerlendirmesi 

EIONET  Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı 

EIPPCB  Avrupa Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Bürosu 

ELV  Salım Sınır Değeri 

EMAS Eko-yönetim ve Denetim Planı 

EU  Avrupa Birliği 

GHS  Küresel Uyumlaştırılmış Sistem 

IED  Endüstriyel Salımlar Direktifi (2010/75/EU) 
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IPA  Katılım Öncesi Araç 

IPPC  Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü 

ISO  Uluslararası Standartlar Örgütü 

BYT Büyük Yakma Tesisleri 

AS Alt Seviye 

AKUP Arazi Kullanım Planlaması 

MAHB  Büyük Kaza Tehlikleri Bürosu 

BKÖP Büyük Kaza Önleme Politikası 

BKRS Büyük Kaza Raporlama Sistemi 

İB  İçişleri Bakanlığı 

ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

ÜD  Üye Devlet 

NBD Net Bugünkü Değer 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

RG  Resmi Gazete 

OSB Organize Sanayi Bölgesi 

BD Bugünkü Değer 

REACH  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması 

DEA Düzenleyici Etki Analizi 
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anlamına gelir 

GYS Güvenlik Yönetim Sistemi 

SEA Sektörel Etki Analizi  

SPIRS  Seveso Tesisleri Bilgi Erişim Sistemi 

GR  Güvenlik Raporu 

BM  Birleşmiş Milletler 

ÜS Üst Seviye 

DSÖ  Dünya Sağlık Örgütü 

 



ÇEVRE ALANINDA
KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

Tehlikeli Maddeleri İçeren
Büyük Kaza Risklerinin Kontrolü

Direkti� (96/82/EC) 
Düzenleyici Etki Analizi

 AB Seveso II Direktifi (96/82/EC)  
Düzenleyici Etki Analizi




