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66 yıllık AB serüveninde hâlen üyelik sürecimizde bazı tıkanıklıklar olsa da, 
ünlü yazar Ursula K. Le Guin’in de dediği gibi, “Yolculuğun sonunda varacak 
bir yere sahip olmak güzel ama sonuç olarak önemli olan yolculuğun 
kendisidir”. Bu söz, Türkiye’nin AB sürecini en iyi tanımlayabilecek 
sözlerden biri olarak değerlendirilebilir. Zira bu süreç Türkiye açısından 
önemli kazanımlar sağladı. Türkiye, katılım müzakereleri kapsamında 
çevreden tarıma, yargı ve temel haklardan adalete, sosyal politikadan 
tüketicinin korunmasına ülkedeki bütün sektörleri ve halkın tümünü 
etkileyecek temel toplumsal değişikliklere imza attı. AB müktesebatına 
uyum süreci, Türkiye’nin üretkenliğini artırırken, tüketicilerin lehine 
işleyen teknik düzenlemelerle kalite altyapısını iyileştirmesi sağlandı. 

Özellikle Türk sanayii Türkiye-AB Gümrük Birliği sayesinde önemli bir 
dönüşüm geçirdi. Dünya ortalamasının üzerinde standartlara sahip 
olan AB’ye ihracat yapabilmek için aynı şekilde yüksek standartlı 
ürünler üretebiliyor olmak gerekiyor. Ancak sanayinin kapasitesini ve 
standartlarını geliştirmesi ve böylece ticaretini artırması durumunda, 
çevre de olumsuz bir şekilde etkilenebiliyor. Sanayinin yaratabileceği 
olumsuzluklar arasında gürültü, radyasyon, hava, toprak ve deniz 
kirliliği, asbest, katı atıklar ve özellikle de sera gazı emisyonları yer alıyor. 
Sanayinin yarattığı en büyük sorunlardan bir diğeri ise sanayi tesislerinin 
bulundurduğu kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturduğu 
tehdit olarak biliniyor.

Sanayi Devrimi’nin anavatanı Avrupa, aynı zamanda en fazla endüstriyel 
kazaya tanık olan yerlerden biri olarak endüstriyel kazaların önlenmesi ve 
etkilerinin azaltılması amacıyla birçok düzenleme gerçekleştirdi. Seveso 
Yönergesi ile başlayan bu süreç, yıllar içerisinde gelişen başka kazalar 
doğrultusunda Seveso II ve Seveso III Yönergesi olarak güncellendi. Diğer 

SUNUŞ
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yandan son 10 yıl içerisinde Türkiye de, AB’nin çevre ve iklim değişikliği 
faslına uyum sağlamak üzere BEKRA mevzuatını hazırladı. 

Her ne kadar katılım müzakereleri fiilen durmuş olsa da Türkiye’nin AB ile 
pek çok alanda yakın teması ve iş birliği devam ediyor. Bunların başında 
da çevrenin korunması geliyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in 
beş yıllık görev süresinde gözeteceği bir numaralı öncelik Avrupa Yeşil 
Düzeni olarak belirlenmişti. Von der Leyen Yeşil Düzen ile paralel olarak 
bir de yeni bir Sanayi Stratejisi ortaya koydu. Bu strateji ile AB, sanayinin 
önceliklendirmiş olduğu iklim nötrlük ve dijital liderlik hedeflerine olan 
ikiz dönüşüme hazırlanmasını amaçlıyor. İnsanların ve çevrenin tehlikeli 
kimyasallara karşı daha iyi korunması için yeni bir sürdürülebilir kimyasal 
stratejisi ortaya koyan Sanayi Stratejisi, ayrıca sektörde güvenli ve 
sürdürülebilir alternatiflerin geliştirilmesi için inovasyonu teşvik ediyor. 

Tüm bunlara bakacak olursak, yeni Sanayi Stratejisi ve özellikle Avrupa 
Yeşil Düzeni’nin AB’nin geleceğinde çok önemli bir yer edineceğini 
görebiliriz. Türkiye’nin AB’de ve hatta tüm dünyada kendini göstermeye 
başlayan bu yeşil dönüşüm akımına ayak uydurmaya başlaması büyük 
önem teşkil ediyor. Bu durum Türkiye’nin doğasını ve ekonomisini 
korumasına yardımcı olurken, aynı zamanda üyesi olmayı amaçladığı AB 
ile iş birliği yapmak için kritik bir alan yaratacak. Yakın coğrafyada bulunan 
bu iki aktörün konu çevrenin korunmasına gelince birbirlerine bağımlı 
olduğu da unutulmamalı. Bu nedenle Türkiye’nin kısıtlı kapsama sahip 
çevre politikaları izlemeyi bırakarak hâlihazırda ortaya koyduğu iklim 
hedeflerini yükseltmesi gerekiyor. Türkiye’nin Çevre ve İklim Değişikliği 
faslında müktesebata uyum sağlaması ciddi bir yatırım gerektiriyor olsa 
da, bunun uzun vadede ekonomik olarak geri dönüşünün çok daha fazla 
olacağı unutulmamalı. 

İktisadi Kalkınma Vakfı
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Modern ekoloji hareketlerinin bir sonucu olarak, çevrenin korunması esasının 
ülkelerin iç ve dış politikalarında ilk defa yer edinmesinden bu yana yarım 
asırdan uzun bir süre geçti. 1970 yılında ABD’nin ilk Çevre Koruma Ajansı’nı 
kurmasının ardından, bu modelden etkilenen Avrupa’da da ülkeler kendi 
ulusal ajanslarını kurarken, AB düzeyinde ise Avrupa Çevre Ajansı kuruldu. 
Hatta ekolojiye verilen öneme ithafen 1970 yılında ilk defa Dünya Günü 
kutlandı. Diğer yandan Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nda çevre 
politikasına ilişkin hükümler bulunmasa da, ATAD 1970’lerde Ortak Pazar’ın 
işlevi hakkındaki hükümlerin yorumlanması ve uygulanması sürecinde 
çevresel korumanın önemini ortaya koyan bir içtihat geliştirmeye başladı. 
Bu çerçevede 1972’de Stockholm’de gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi 
Konferansı’nda ilk defa birçok ülkenin çevre konusunda bir araya gelerek 
Stockholm Bildirgesi’ni kabul etmesinin ardından çevresel koruma alanında 
yapılan kanunlar gelişti ve sayıları arttı.

AB Çevre Politikası’nın Tarihçesi

AB çevre politikası oluşturulması fikri, ilk olarak 1972 yılında Paris’te 
gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında dile getirildi. BM’nin ilk 
çevre konferansını gerçekleştirmesi üzerine düzenlenen Zirvede, devlet 
ya da hükümet başkanları Topluluğun ekonomik genişlemeden yana bir 
çevre politikası oluşturması gerekliliğini beyan ederek bir eylem programı 
oluşturulması çağrısında bulundu.

1987 yılında kabul edilen Avrupa Tek Senedi, çevre başlığı altında, insan 
sağlığının korunması, doğal kaynakların makul bir şekilde kullanılması ve 
çevrenin kalitesinin korunmasını amaçlayan ortak çevre politikasının ilk 
hukuki dayanağını oluşturdu. Bir süre sonra Antlaşma’nın revize edilmesiyle, 
Topluluğun çevrenin korunmasına ve AP’nin kalkınmadaki rolüne olan 
bağlılığı güçlendirildi.

Diğer yandan 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması, çevreyi 
resmen bir AB politika alanı hâline getirerek ve ortak karar prosedürünü 
uygulamaya koyarak Konseyde nitelikli oy çoğunluğunu genel bir kural 
kabul etti.

1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ise sürdürülebilir 
kalkınmayı teşvik etmek amacıyla çevresel korumayı tüm AB sektörel 
politikalarına entegre etme görevini ortaya koydu. Lizbon Antlaşması ile 
“iklim değişikliğiyle mücadele” ve “üçüncü ülkelerle ilişkilerde sürdürülebilir 

ÇEVRE POLİTİKASI
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kalkınma” özel hedef hâline geldi. Bunun yanı sıra AB, zaman içerisinde tüzel 
kişilik olarak uluslararası anlaşmalar için yapılan müzakereleri sonuçlandırma 
yetkisine de sahip oldu.

AB çevre politikası genel olarak ihtiyat, önleme ve kirliliğin kaynakta arıtılması 
ile kirleten öder prensiplerine dayanıyor. Hava ve su kirliliği, atık yönetimi, 
iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, arazi kullanımı ve ormancılık, gürültü kirliliği, 
kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim ile 
kimyasallar ve haşere ilaçları alt başlıklarıyla gözetiliyor. Ayrıca hazırlanan 
çok yıllık çevresel eylem programlarıyla, çevre politikasının tüm alanlarında 
yapılacak eylemler için oluşturulacak çerçeve belirleniyor. Bu programlar 
yatay stratejilere yerleştirildiği gibi uluslararası çevre müzakereleri yapılırken 
de dikkate alınıyor. 

AB çevre politikasının en önemli unsurlarından biri de hiç şüphesiz 
vatandaşların çevre konusunda bilgi alabilmesi, kendilerini etkileyeceğini 
düşündükleri çevre politikası yapım süreçlerine katılım sağlayabilmesi ve 
hukuka başvurabilmesi. Bunlar çevrenin korunmasının yanı sıra katılımcı 
demokrasinin de temel taşları olarak görülebilir. Dünya ortalamasının 
üzerinde çevre standartlarına sahip olan AB, bunu on yıllardır geliştirdiği 
çevre politikalarına borçlu. 

AB’nin çevre politikasının gelişiminde, 1973 yılından bu yana hazırlanan 
Çevre Eylem Programları oldukça etkili oldu. En son Çevre Eylem Programı 
olan 7’nci Çevre Eylem Programı, 31 Aralık 2020 tarihinde geçerliliğini 
yitirecek. 

8’inci Çevre Eylem Programı’nın oluşturulması için Komisyonun 2021-
2030 dönemini kapsayacak bir şekilde, 2020 yılının başlarında bir öneri 
sunması bekleniyor. Bu önerinin özellikle 7’nci Çevre Eylem Programı’nın 
değerlendirme raporunun bulgularından, en son bilim ve teknolojiden, 
2020 yılı Avrupa Çevrenin Durumu ve Görünümü Raporu’ndan yararlanılarak 
hazırlanması bekleniyor. Yeşil ve kapsayıcı dönüşüm ve halkın katılımının da 
bu program üzerindeki etkisi görülebiliyor. 

Çevrenin korunması konusunda sanayinin rolü de yadsınamaz. Zira 
ekonomik büyüme ve toplumların kalkınmasında büyük rol oynayan 
sanayi, aynı zamanda çevreye zarar verme konusunda da önemli bir rol 
oynayabiliyor. Sanayinin yaratabileceği olumsuzluklar arasında gürültü, 
radyasyon, hava, toprak ve deniz kirliliği, asbest, katı atıklar ve özellikle 
de sera gazı emisyonları yer alıyor. Bununla birlikte, sanayinin yarattığı en 
büyük sorunlardan biri sanayi tesislerinin bulundurduğu kimyasalların 
çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturduğu tehdit olarak görülüyor.  Sanayi 
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Devrimi’nin anavatanı Avrupa’nın aynı zamanda en fazla endüstriyel kazaya 
tanık olan yerlerden biri olduğu söylenebilir. Bu kazalar çevreye zarar verdiği 
gibi, bu zamana kadar çok fazla can kaybına da sebebiyet verdi. 

Türkiye’de Çevre Politikalarının Gelişimi

Türkiye’de çevre on yıllardır kanunlarla korunuyor. Çevrenin korunmasına 
ilişkin hükümler, ilk defa 1982 Anayasası’nda düzenlenmeye başlamıştı. 
“Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ana başlıklı bölümün “Sağlık 
hizmetleri ve çevrenin korunması” alt başlığı altında yer alan 56’ncı Madde, 
çevrenin ve sağlığın korunması üzerine hükümler içeriyor. “Herkes, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” şeklinde bir başlangıç 
hükmüne sahip olan bu Madde, çevrenin geliştirilmesi, çevrenin korunması 
ve kirlenmesinin önlenmesi konularında, devlete ve vatandaşlara sorumluluk 
yüklüyor. 

Diğer yandan, 9 Ağustos 1983 tarihinde yayımlanan 2872 sayılı Çevre 
Kanunu, Türkiye’nin ilk çevre kanunu olarak biliniyor. Daha önceki yıllarda, 
çevrenin korunmasına ilişkin hükümler genel olarak farklı bakanlık ve 
kuruluşlar tarafından kendi ilgi alanları doğrultusunda uygulanmıştı. 

Çevre Kanunu’nu uygulamakla, 8 Haziran 1984 tarihli ve 222 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir 
kurum olarak kurulan Çevre Genel Müdürlüğü sorumlu kılınmıştı. 

Yıllar içerisinde güncellenen çevre mevzuatı, özellikle de AB üyeliği 
perspektifi doğrultusunda büyük oranda değişti. Çevre faslında Türkiye ile 
AB arasında müzakereler, 21 Aralık 2009 tarihinde başlatıldı.
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Yüzyıllarca seller, fırtınalar ve taşkınlar gibi önlenemez felaketlere tanık 
olan insanlar, Sanayi Devrimi’nin başlaması ile endüstriyel kazalar ile tanıştı. 
Endüstriyel kazalar arasında ardında en büyük etkileri bırakan felaketlere 
de çoğunlukla kimya sanayii ve kimyasal kullanan sanayi sebep oldu. 
Sanayi Devrimi’nin anavatanı olan Avrupa bu endüstriyel felaketlerden 
nasibini fazlasıyla aldı. Bunun ilk örneklerinden biri 1974 yılında gerçekleşen 
Flixborough felaketidir. 1938 yılında gübre üretmek için kurulan ve Nypro 
adlı bir şirket tarafından yürütülen bir tesis, 1964 yılında naylonun öncüsü 
olarak bilinen kaprolaktamın üretimine geçiş yapmıştı. Bu süreç fenolün 
hidrojenleştirilmesi ile ilerlemekteydi ve 1972 yılında üretimin her yıl 70 bin 
ton artması için yeni bir birim kurulmuştu. Ancak bu birimle gerçekleştirilen 
üretim süreci, bir önceki süreçten çok daha tehlikeli olarak bilinmekteydi. 

Zamanla mali sıkıntılar yaşamaya başlayan şirket Nypro, yılda 47 bin ton 
kaprolaktam ancak üretebiliyordu. Ülkedeki madencilerin grev yapması ve 
ülkede olağanüstü hâl ilan edilmesiyle işçiler üç günlüğüne işi bile bıraktı.  
Fakat en büyük sorun 1 Haziran 1974 tarihinde gerçekleşen patlamaydı. 
Patlamanın nedeni olarak, patlamadan önce 27 Mart 1974’te 5 numaralı 
reaktördeki dikey bir çatlağın sikloheksan sızdırmış olması gösterildi. 
Patlamanın oluşturduğu bu büyük felakette 28 işçi hayatını kaybederken, 
36 kişi yaralandı. Patlamanın hafta içi değil Cumartesi günü gerçekleşmiş 
olması büyük bir şanstı zira bu sayede can kaybı en aza indirildi. Bunun 
yanında, mülkün çevresi de çeşitli dereceklerde zarar gördü.1 

Fakat hiç şüphesiz ki, döneminin en büyük endüstriyel felaketine 1976 yılında 
İtalya tanık oldu. Milan’ın 20 km kuzeyinde küçük banliyö kasabası olan 
Seveso, 1970’li yıllarda 17 bin kişiden oluşan bir nüfusa sahipti. Etrafındaki 
Desio,  Cesano Maderno ve Meda şehirleri birlikte kentsel, meskûn ve küçük 
tarlalardan bir alan oluşturuyordu. Yıllar önce ICMESA firmasının Meda’da 
kurduğu kimyasal tesis, bu yerleşik halka herhangi bir tehdit yaratmamıştı. 
Ancak 10 Temmuz 1976 Cumartesi günü Seveso sakinleri evlerinde veya 
dışarıda günlük aktivitelerini sürdürürken, mekanizmalar kapalı olduğu için 
bu kimyasal tesisteki binalardan biri tehlikeli bir derecede ısınmaya başladı. 
Tesisin tanklarından birinin içindeki sıcaklık kritik bir seviyeye ulaştığında, 
bir basınç tahliye valfinin açılmasıyla tesisten yaklaşık altı metrik ton dioksin 
gaz doğaya salındı. Kanserojen bir madde olan dioksin, memelilerde üreme, 
bağışıklık ve gelişimsel etkilere ve bileşiğin yüksek seviyelerine maruz kalan 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ 
MEVZUATI

1UK Health and Safety Executive, Flixborough (Nypro UK) Explosion 1st June 1974  
http://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/caseflixboroug74.htm (Erişim Tarihi: Nisan 2020)
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insanlarda ciddi karaciğer sorunlarına neden oluyor. Bu dioksin salınımıyla 
birlikte 23 binden fazla kişinin yaşadığı Seveso alanı yüksek oranda dioksine 
maruz kaldı. Bu durumdan ilk etkilenenler hayvanlar olduğundan, insanların 
gıda zincirine girmemesi için de özellikle tavşan ve tavuk gibi hayvanlar 
telef  edildi. Yüksek seviyede dioksine maruz kalan insanların dioksinin 
semptomlarını geç hissetmeye başlamaları da bölgenin tahliye edilmesini 
geciktirdi. Bazı araştırmalara göre kazanın insan sağlığı üzerindeki etkilerinin 
hâlâ devam ediyor olma ihtimali bulunuyor.2  Bölgede hâlen hiçbir tarımsal 
faaliyet ve yerleşim bulunmuyor. 1976 yılında gerçekleşen bu felaket 
sonucunda Avrupa’da endüstriyel kazalara karşı mevcut önlemlerin yetersiz 
olduğu sonucuna varılmasının ardından, 1982 yılında Avrupa Topluluğu 
Konseyi endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli 
önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan Seveso Yönergesi’ni (82/501/
EEC) kabul etti.

 2“Lallanilla, Marc. “Briefing: The Seveso Disaster.”,   
https://www.thoughtco.com/briefing-the-seveso-disaster-1708806 (Erişim Tarihi: Nisan 2020)
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Tablo 1: Tarihteki Büyük Endüstriyel Kazalardan Örnekler 

Tarih
Kazanın 

Meydana 
Geldiği Yer

Kimyasal Olay Sonuçları

1 Haziran 
1974

Flixborough, 
Birleşik Krallık Siklohekzan Patlama •	28 kişi hayatını kaybetti

•	89 kişi yaralandı

10 Temmuz 
1976

Seveso, İtalya TCDD
Zehirli 
madde 

yayılması

•	TCDD kirliliği nedeniyle çok sayıda 
klorakne vakası
•	Yaklaşık 410 kimyasal yanık vakası
•	Binlerce insan tahliye edildi
•	Çevredeki kırsal bölgedeki geniş 

çaplı kirlilik
•	Önlem amacıyla öldürülen çok 

sayıda besi hayvanı

19 Kasım 
1984

Mexico, 
Meksika LPG Patlama ve 

yangın
•	650 kişi hayatını kaybetti
•	6 bin 400 kişi yaralandı

3 Aralık 
1984

Bhopal, 
Hindistan Metilizosiyanat

Zehirli 
madde 
salınımı*

•	3 binden fazla kişi hayatını 
kaybetti
•	170 bin kişi yaralandı

1 Kasım 
1986 Basel, İsviçre Kimyasal tarım 

maddesi Yangın
•	Ren Nehri boyunca su tedarikinde 

büyük çapta bozulma
•	Büyük çapta ekolojik hasar

23 Kasım 
1989

Pasadena, 
Teksas, ABD Petrokimya Patlama ve 

yangın
•	23 kişi hayatını kaybetti
•	130-300 kişi yaralandı

13 Mayıs 
2000

Enschede, 
Hollanda Patlayıcılar Patlama ve 

yangın
•	21 kişi hayatını kaybetti
•	900’den fazla kişi yaralandı

21 Eylül 
2001

Toulouse, 
Fransa Petrokimya Patlama •	29 kişi hayatını kaybetti

•	Yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı

23 Mart 
2005 Teksas, ABD Petrokimya Patlama •	15 kişi hayatını kaybetti

•	170 kişi yaralandı

11 Aralık 
2005

Buncefield, 
Birleşik Krallık Petrokimya Patlama ve 

yangın

•	400 m yakınlıktaki mülkler büyük 
derecede zarar gördü
•	Yakıt dağıtım ağı kesintiye uğradı

27 Kasım 
2012

Gumi, Güney 
Kore Petrokimya Sızıntı

•	5 kişi hayatını kaybetti
•	18 kişi olay anında yaralandı
•	3 binden fazla yan etki vakası
•	200 hektardan fazla tarım alanı 

tahrip oldu
•	Yaklaşık 3 bin besi hayvanı bulantı 

semptomları gösterdi

17 Nisan 
2013

West, Teksas, 
ABD Petrokimya Patlama ve 

yangın

•	15 kişi hayatını kaybetti
•	200 kişi yaralandı
•	150’den fazla bina zarar gördü 

veya yıkıldı

*Bu kaza tarihteki en ölümcül kimyasal felaket olarak da bilinmektedir.
Kaynak:  OECD
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2017 yılında 4 trilyon avro değerinde olan kimya sanayii, dünyanın en büyük 
sanayilerinden biridir.3  OECD ülkeleri, tek başına, küresel üretimin neredeyse 
yarısını yani %52’sini gerçekleştiriyor. OECD verilerine göre, küresel üretimin 
2060 yılında neredeyse 24 trilyon avro artması bekleniyor.4 Küresel ölçekte 
istihdam oranlarının yüksek olduğu kimya sanayiinde AB’de çalışanların 
sayısı 3,3 milyonu buluyor.

Kimya sanayii bu denli büyük olduğundan, endüstriyel ve kimyasal kazaların 
insan ve çevre sağlığına oluşturabileceği tehditlerin önüne geçilmesi veya 
bu kazaların etkilerinin azaltılması çok büyük bir önem taşıyor. Endüstriyel 
ve kimyasal kazaların önlenmesi, bu kazalara önlem alınması ve yanıt 
verilebilmesine yönelik çalışmalarda bulunan ulusal ve uluslararası örgütler 
bulunuyor. 

3 OECD, Saving Costs in Chemicals Management (Erişim Tarihi: Nisan 2020)
4 OECD, Chemical Safety and Biosafety (Erişim Tarihi: Nisan 2020)

Şekil 1: Kimya Sanayiinin Yıllık Satışları ve 2060 Yılı OECD Tahmini  
(ABD Milyar Doları Cinsinden)

Kimya Sanayiinin Genel Görünümü ve Küresel Düzenlemeler
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Kaynak:  OECD
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Tablo 2: Endüstriyel ve Kimyasal Kazaların Önlenmesine İlişkin Çalışmalar 
Yapan Örgütler ve Mekanizmalar

Örgüt Önleme Hazırlık Müdahale Kaza sonrası Öğrenme 

OECD OECD Kimyasal Kazaların Önlenmesi, Kazalara Hazırlık ve 
Müdahale için Rehber İlkeler Büyük kaza 

raporlama 
sistemi (eMars)

BM-AEK Endüstriyel Kazaların Sınır Ötesi Etkileri 
Sözleşmesi

AB Seveso III Yönergesi, Sivil Savunma 
Mekanizması

Çevresel 
Sorumluluk 
Yönergesi

eMARS

BM Çevre 
Programı

Esnek Çerçeve, APELL, 
Sorumlu Üretim Araç Takımı

BM Afet Riskini 
Azaltma Ofisi

2015-2030 yılları için Sendai Afet Risk 
Azaltma Çerçevesi

Dünya Sağlık 
Örgütü

Uluslararası Sağlık Yönetmelikleri
Olay Yönetim 

Sistemi
Kimyasal olaylarda halk sağlığı yönetimi

Avrupa Politika 
Strateji Merkezi Üye ağı Üye ağı

BM Çevre 
Programı ve 

İnsani Yardım 
Koordinasyon 

Ofisi Ortak 
Birimi

BM Afet Değerlendirme 
ve Koordinasyon 

Mekanizması, Çevresel 
Değerlendirme Aracı

*Kırmızı ile işaretlenen hücreler yönetmelik/mevzuat/sözleşme; yeşil ile işaretlenen hücreler 
müdahale; açık mavi ile işaretlenen hücreler ise sadece politika düzeyinde düzenlendiğini işaret 
etmektedir. 

Kaynak:  OECD
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Seveso Yönergesi, büyük kimyasal kazalar konusunda üye ülkelerin 
mevzuatlarını uyumlaştırmak üzere hayata geçirildi. Yönerge’nin temel 
amacı, tehlikeli maddeler içeren büyük kazaların önlenmesi ve bu kazaların 
insan sağlığı ve çevre üzerindeki muhtemel etkilerini sınırlandırmaktı. 
Yönerge’ye göre;
•	 Endüstriyel alanda çalışan kişilerin, büyük kazaları önlemek ve kaza 

sırasında durumu kontrol altına almak için bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
•	 Endüstriyel eylemlerde kullanılacak maddelerin tehlike yaratabilecek 

kadar büyük miktarda bulundurulması durumunda, üreticinin bahsi 
geçen madde konusunda yetkilileri bilgilendirmesi ve gerekli önlemleri 
alması, 

•	 Büyük bir kaza sonucu tesis dışında etkilenme potansiyeli olan kişilerin 
alabilecekleri güvenlik tedbirlerine ve kaza sırasında nasıl bir tutum 
içinde bulunmaları gerektiğine dair bilgilendirilmesi,

•	 Büyük kaza yaşanması hâlinde üreticinin derhal yetkili idareleri 
bilgilendirmesi ve kazanın etkilerini değerlendirecek gerekli bilgileri 
vermesi,

•	 Komisyonun büyük kazaların sebep olduğu tehlikeleri analiz edebilmesi 
için Üye Devletlerin kendi sınırları içerisinde gerçekleşen büyük kazalara 
dair bilgiler sunması zorunluluğu bulunuyor. 

Yönerge tehlikeli maddeleri içeren büyük kazaları önlemeyi amaçlasa da 
bazı sektörleri kapsam dışı bırakıyordu. Bunlar;
•	 Nükleer tesisler ve radyoaktif madde ve malzemenin işlendiği tesisler,
•	 Askeri tesisler,
•	 Patlayıcı, barut ve mühimmat üretimi ve ayrı depolanması,
•	 Çıkarma ve diğer madencilik işlemleri,
•	 Amacı büyük kazaların önlenmesi olan Topluluk müktesebatı tarafından 

kapsanan toksik ve tehlikeli atıkların bertarafı için kurulmuş tesisler.

BÖLÜM 1: AB Seveso Yönergesi’nin Kronolojisi

1.1. Seveso II Yönergesi

Önleme
Kuruluşlar, denetim rejimleri ve 
bilgi paylaşımı için mevzuat

Ders Çıkarma
Kaza raporlaması ve veri 
analizi

Hazırlık
Risklerin belirlenmesi, güvenlik önlemleri 
ve arazi kullanımı ile yönetimi

Müdahale
Acil durum planlarının oluşturulması ve 
test edilmesi, güvenlik önlemlerinin halka 
iletilmesi

Şekil 2: Seveso Yönergesi’nin Temel Prensipleri
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Bhopal ve Mexico City gibi önemli yaşam alanlarını da etkileyen büyük 
çaplı endüstriyel felaketlerin ardından çıkardığı dersler doğrultusunda AB, 
Seveso II Yönergesi’ni (Directive 96/82/EC) hayata geçirdi. Seveso I belirli 
eylemleri hedef alarak tehlikeli maddeleri listelerken, Seveso II tehlikeleri 
maddeleri sınıflandırarak belirli türler, kategoriler ve kategori grupları için 
eşik miktarları ortaya koydu. Bu durumda Seveso işletmeleri, eşiğin üzerinde 
veya altında olmasına göre ya üst seviyeli ya da alt seviyeli kuruluşlar olarak 
sınıflandırıldı ve bu sınıflandırma doğrultusunda sorumluluklar üstlenmeye 
davet edildi. Bunun haricinde, büyük kazaların gerçekleşme ihtimalini en aza 
indirmek için yeni yönetim sistemleri ortaya koyularak kamuoyuna verilmesi 
gereken bilgilerin kapsamı artırıldı ve çevresel bilgiye erişimi kolaylaştırmak 
amaçlandı.

Bhopal Felaketi

Hindistan’da gerçekleşen Bhopal felaketi, bu zamana kadar 
gerçekleşmiş en kötü endüstriyel kazalardan biridir. 2 Aralık 1984’te 
tarım ilacı üretilen Union Carbide adlı firmada bulunan 40 metre tonluk 
metil izosiyanatın şehre sızması sonucunda gerçekleşen bu felaket, ilk 
evrelerde resmi rakamlara göre 3 bin 787 kişinin ölümüne neden oldu. 
Bu sızıntıdan en çok firmanın çevresindeki köyler ve kenar mahalleler 
etkilendi. Bu felaketin ardından 20 yıl içerisinde 15 bin ile 20 bin 
arasında erken ölüm vakasına rastlandı, bununla birlikte 2006 yılında 
Hindistan hükümetini tarafından açıklanan verilere göre, Bhopal gaz 
patlaması 500 binden fazla yaralanmaya yol açtı; bunlardan 3 bin 
900’ü ağır yaralandı ve kalıcı olarak sakatlandı. 

Hayatını kaybetmiş ve yaralanmış insanların sayısı olduğundan düşük 
gösterildiği için Union Carbide, kazadan etkilenen 470 bin insanın 
tazminatını ödemedi; Hindistan Yüksek Mahkemesinin kararı üzerine 
sadece 3 bin hayatını kaybeden ve 102 bin yaralı için 470 milyon 
dolarlık bir tazminat cezasına çarptırıldı. Bu durumda, kişi başına 
sadece 500 dolar verildi fakat bu tazminat kazadan etkilenen insanlar 
için yeterli olmadı. Günümüzde bile bu felaketin etkileri kendini 
göstermekte. Bhopal şehrinde doğan yeni nesillerin bazıları engelli 
olarak hayata geliyor olsa da kaza kayıtlarında yer almadıklarından 
ihtiyaç duydukları tazminatı alamıyorlar.5

5 E. Broughton, “The Bhopal Disaster and Its Aftermath: A Review.” Environmental Health 4, 6 (2005) 
(Erişim Tarihi: Nisan 2020)
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Hollanda’nın Enschede ve Fransa’nın Toulouse şehirlerinde 2000 ve 2001 
yıllarında gerçekleşen kazalar, Yönerge’nin güncellenmesi ihtiyacını gözler 
önüne serdi. 

2000 yılının mayıs ayında gerçekleşen “havai fişek kazası”, piroteknik ve 
patlayıcı maddelerin depolanması ve üretiminin meydana getirebileceği 
büyük kaza potansiyelini ortaya koydu. Eylül 2001 tarihinde Toulouse’daki 
bir gübre fabrikasında gerçekleşen patlama da özellikle üretim aşamasında 
reddedilmiş veya üreticiye iade edilmiş materyaller başta olmak üzere, 
amonyum nitrat ve amonyum nitrat bazlı gübrelerin depolanmasının 
yarattığı potansiyel tehlikeyi gözler önüne serdi. 
•	 Bu değişiklikle öncelikle kanserojen kimyasalların kapsamı arttı,
•	 Kuruluşların bildirim yapmaları ve büyük kaza önleme belgeleri, 

güvenlik raporları ve acil durum planları oluşturmaları için asgari bir 
süre tanınması yönünde karar alındı, 

•	 Üye Devletlere, Yönerge kapsamında ev sahipliği yaptıkları kuruluşlara 
ilişkin minimum bilginin Avrupa Komisyonuna verilmesi sorumluluğu 
yüklendi,

•	 Bazı paragraflar daha net ifade edildi. 

Bu yasa değişikliğinde ilk olarak kapsam dışarısında bırakılan sektörlerde bir 
güncelleme yapıldı. Buna göre; 
•	 Daha önce “maden ve taş ocaklarındaki veya sondaj kuyularında bulunan 

madenlerin keşfedilmesi ve işletilmesi ile ilgili çıkarım endüstrilerinin 
faaliyetleri” kapsam dışı bırakılmış iken; yasa değişikliğinde bu madde 
“kimyasal ve termal işlemler ve bu işlemlere yönelik tehlikeli maddeleri 
kapsayan depolama hariç olmak üzere maden ve taş ocaklarında veya 
sondaj kuyularında bulunan madenlerin işletilmesi (keşfi, çıkarımı ve 
işlenmesi)” olarak geçti.

•	 Önceki versiyonda “atık depolama alanı” başlı başına bir istisna olarak 
belirtilirken, bu madde “hidrokarbonlar da dâhil olmak üzere açık 
denizde maden arama ve kullanma” olarak değiştirildi. 

•	 Son olarak da kapsam dışı bırakılan sektörlere “Operasyonel atıklar 
haricinde, özellikle minerallerin kimyasal ve termal işlemleriyle bağlantılı 
olarak kullanıldığında, kuyruk havuzları veya barajlar dâhil olmak üzere 
bertaraf etme imha tesisleri hariç atık depolama sahaları” eklendi.

Bunların haricinde kuruluşların bildirim yapma zamanları düzenlenirken, 
hazırlamaları gereken büyük kazaları önleme politikalarını en kısa zamanda 
ortaya koymaları şart koşuldu. Ayrıca tehlikeli bulunan kimyasal maddelerin 
listesi yeniden güncellendi.
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2013 yılında yayımlanan Komisyon raporuna göre, Aralık 2011 tarihinde 5 
bin 523’ü (%54) alt seviyeli, 4 bin 791’i (%46) üst seviyeli olmak üzere, 10 
bin 314 Seveso kuruluşu raporlandı ve rapora göre üst seviyeli kuruluşlar, 
bir önceki üç senelik döneme oranla %6 arttı. Bu artışın altında yatan neden 
ekonomik genişleme olabileceği gibi, bildirimde bulunma gerekliliğine 
daha çok uyum sağlama da ihtimal dâhilinde.6 Bunun yanında, 2017 yılında 
yayımlanan Komisyon raporuna göre7, 2014 yılında kuruluşların 5 bin 18’i 
(%44’ü) üst seviyeli iken, 6 bin 279’u alt seviyeli (%56) kuruluşlar.

1.2. Seveso II Yönergesi’nin Değerlendirmesi

6 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 2009-2011 (Erişim Tarihi: Ağustos 2019)
7 Analysis and summary of Member States’ reports on the implementation of Directive 96/82/EC on the 
control of major accident hazards involving dangerous substances, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/26c9aa63-523e-11e7-a5ca-01aa75ed71a1  
(Erişim Tarihi: Nisan 2020)

Şekil 3: 2005-2014 Yılları Arasında Toplam Seveso Kuruluşu Sayısı

Şekil 4: 2011 Yılı AB Üye Devletlerdeki Seveso Kuruluşu Sayısı
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Şekil 4’te de görüldüğü üzere, 2011 yılında en fazla Seveso kuruluşuna ev 
sahipliği yapan AB ülkesi toplam 2 bin 405 kuruluşla Almanya idi. Almanya’yı 
toplam bin 236, bin 101 ve bin 86 kuruluşla, sırasıyla Fransa, İtalya ve Birleşik 
Krallık takip ediyordu. Fakat o yılın SPIRS veri tabanına bakılacak olunursa, 
milyon kişi başına 49 Seveso kuruluşuyla, Finlandiya milyon başına en 
fazla Seveso kuruluşuna sahip üye ülke olarak görülmekte. Bu hesapla 
Finlandiya’yı, Lüksemburg ve İsveç takip etmekte.  Diğer yandan, her 1000 
km2 başına en fazla kuruluşa sahip üye ülkeler sırasıyla Malta, Belçika, 
Lüksemburg ve Almanya’ydı. 8

CIRCABC veri tabanında bulunan ve 2012-2014 yıllarını kapsayan üye 
ülkelerin Seveso II uygulama raporuna göre 2011 yılında da en fazla Seveso 
kuruluşuna sahip olan Almanya, 2014 yılında 859 kuruluşa daha ev sahipliği 
yaparak en fazla artış gösteren üye ülke oldu. Almanya’yı en yakından 
takip eden ülkeler sırasıyla 70 ve 65 kuruluş artışı gösteren Macaristan ve 
İspanya’ydı. Letonya ve Slovenya’da kuruluş sayıları bir önceki raporlama 
dönemiyle aynı kalırken; Birleşik Krallık, Hollanda, Yunanistan, Avusturya, 
Danimarka gibi üye ülkelerde Seveso kuruluşu sayısı azaldı. Bunun yanı sıra 
Birliğin en son üyesi Hırvatistan da listeye 57 Seveso kuruluşuyla katıldı. 

2012-2014 dönemini kapsayan rapora göre ülkelerin GSYH, nüfus ve 
yüzölçümü göz önüne alındığında:
•	 Ülke GSYH’lerinin milyar avro başına 4,23, 2,67 ve 2,53 adet Seveso 

kuruluşuyla Bulgaristan, Letonya ve Estonya önde yer alıyor. Bu 
bakımdan Almanya, 18’inci sıraya düşmüştü.

8 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 2009-2011 (Erişim Tarihi: Ağustos 2019)

Şekil 5: 2014 Yılı AB Üye Devletlerdeki Seveso Kuruluşu Sayısı
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Şekil 6: 2011-2014 Yıllarındaki Üye Devlet Seveso Kuruluşu Sayısı Değişimi
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•	 Finlandiya, milyon kişi başına 48,2 Seveso kuruluşuyla, halen milyon kişi 
başına en fazla Seveso kuruluşuna sahip üye ülke. Finlandiya’yı Estonya 
ve İsveç takip ediyor.

•	 Diğer yandan, her 1000 km2 başına en fazla kuruluşa sahip üye ülkeler 
sırasıyla Malta, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Almanya.

Bu raporlama yılında Seveso kuruluşu sayısının bir önceki raporlama 
dönemine kıyasla değişmesinin altında birkaç neden olabilir. Bunlardan 
biri AB’deki ekonomik yeniden yapılandırmanın diğer ekonomik sektörlere 
nazaran tehlikeli maddeler içeren endüstrilerin artmasına sebep olma 
olasılığı, diğeri ise uygulamadaki iyileştirmeler veya sınıflandırmadaki 
değişim ile daha fazla kuruluşun Seveso kuruluşu haline gelmesi olasılığı. 

Diğer yandan Büyük Kaza Raporlama Sistemi’ne (eMars) göre, Seveso 
kuruluşlarının sınıflandırılması için belirlenen 48 faaliyetten dördü, 
kuruluşların neredeyse %40’ı tarafından yapılmakta. Bunlar;
1. Genel kimyasal (%12,3; 763 kuruluş),
2. Yakıt depolama (%10,5; 650 kuruluş),
3. Toptan ve perakende (%8,9; 553 kuruluş),
4. LPG üretimi, şişeleme ve dökme dağıtımı (%7,5; 465 kuruluş).
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Şekil 7: 1979’dan İtibaren Raporlanan Büyük Kazaların Gerçekleştiği İlk 20 
Endüstri
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1979 yılından bu yana raporlanan büyük kazaların en fazla gerçekleştiği 
endüstrilerden ilk üçü genel kimyasal üretimi, petrokimya ve toptan ve 
perakende depolama ve dağıtım olarak raporlandı. 

2000 ve 2019 yılları arasında AB’de büyük kaza, ramak kala ve diğer kazalar 
da dâhil olmak üzere toplam 668 kaza gerçekleşti.9 668 kazanın 556’sı büyük 
kazaydı. 2000 yılında Hollanda’nın Enschede ve 2001 yılında Fransa’nın 
Toulouse şehirlerinde gerçekleşen büyük kazalar, bu yıllar arasındaki en 
büyük çaplı hasar yaratan kazalar olarak biliniyor. Ayrıca, 2000-2019’da 
gerçekleşen tüm kazalardan 130’u alt, 474’ü ise üst seviyeli kuruluşlarda 

1.3. AB’de Yaşanan Büyük Kazaların Değerlendirmesi

9 eMars Portalı, https://emars.jrc.ec.europa.eu/en/emars/statistics/statistics (Erişim Tarihi: Nisan 2020)
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meydana geldi. Bu da gösteriyor ki büyük kazalar üst seviyeli kuruluşlarda 
daha fazla gerçekleşiyor. Bunun yanında, büyük kazaların sonucunda 
meydana gelen en büyük tehlike, toksin maddelerin havaya, suya ve toprağa 
karışması. 

Son yıllara bakılacak olunursa, 2011 ile 2019 yılları arasında AB’de toplam 
331 kaza gerçekleşti.

Şekil 8: 2011-2019 Yılları Büyük Kaza ve Ramak Kala Oranları

Şekil 9: Kuruluşların Raporlama Nedenleri
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Mülke zarar - tesis içinde > 2 
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Üye ülkeler tarafından yapılan bildirimlere göre, bu yıllarda tüm kazalar 
%4,2 oranında çevreye doğrudan hasar verdi, bir veya birden fazla insanın 
yaralanmasına ya da altı veya altıdan fazla kişinin ölümüne neden oldu.
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Diğer yandan, müdahale gerektiren olaylar %23,47 oranında bildirildi. 
Ayrıca, tesis içinde ya da dışında yüksek miktarda zararlar oldu. Daha önce 
benzeri rastlanmamış olaylar da üye ülkelere bir ders niteliği oluştu. Rapora 
genel olarak bakıldığında, Seveso II Yönergesi’ne uyumu ortaya koymak için 
raporlanan büyük çaplı kazalara ilişkin yapılan analizler, kazaların çoğunun 
yönetimsel veya kurumsal yetersizliklerden kaynaklandığını gösteriyor. 
Bu nedenle de yönetim sistemleri için temel prensiplerin Birlik düzeyinde 
yapılması gerektiği ortaya koyuluyor. Bunun yanında, Seveso Yönergesi’ne 
uyum sağlamakta en fazla sorun yaşayan ülkelerin Hırvatistan, Yunanistan 
ve İtalya olduğunu da ortaya koyuyor. 

Halkı bilgilendirme tedbirleri, denetim, üst seviyeli kuruluşlar için acil 
planların yanı sıra risk değerlendirilmesinin yapıldığı güvenlik raporları, 
büyük kazaların önlenmesi hazırlığının temel taşlarından kabul edilmekte. 
Bu açıdan bakıldığında 2012-2014 yılı Seveso II Değerlendirme Raporu, 
güvenlik raporlarının ve dâhili acil durum planlarının hazırlanmasına ilişkin 
herhangi bir sorun olmadığını ortaya koydu.

Bu planların yanı sıra, üst seviyeli Seveso kuruluşları yetkilileri tarafından 
hazırlanması gereken harici acil durum planları bulunuyor. Bu planların 
geliştirilmesi büyük kazalara hızlı ve eş güdümlü olarak müdahale 
edilebilmesi ve bu kazaların etkilerinin en aza indirilmesi için büyük önem 
taşıyor. 

1.4. 2011-2014 Yılları Arası Risk Yönetimi Önlemleri 
Değerlendirmesi

Şekil 10: Harici Acil Durum Planına Sahip Üst Seviyeli Kuruluş Yüzdesi
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Rapora göre, Üye Devletlerin çoğu harici acil durum planının hazırlanmasına 
yönelik büyük bir ilerleme kaydetti. Raporlama döneminin sonlarına doğru 
sadece 407 üst seviye kuruluş, herhangi bir harici acil durum planına sadık 
kalmamıştı. Bu da toplam üst seviyeli Seveso kuruluşlarının %8’ine tekabül 
ediyor.

Ortaya koyulan bu harici acil durum planlarının en fazla üç yıllık bir süre 
zarfında incelenmiş ve test edilmiş olması gerekmekte, zira güncellenmemiş 
veya test edilmemiş bir harici acil durum planı acil durumlarda ölümcül 
sonuçlar yaratabiliyor.

Şekil 10’da görülebileceği üzere birçok Üye Devlet, harici acil durum 
planlarını sunmadığını raporladı. Raporlama döneminde harici acil durum 
planlarının ortalama %75’i test edildi. Harici acil durum planlarının test 
edilememesinin altında yatan birçok neden bulunuyor. Üye Devletlerden 
biri, harici acil durum planlarının test edilememesinin nedeninin birçok 
acil durum hizmetlerinin gönüllüler tarafından yapılması ve bu durumun 
testlerin düzenlenmesini zorlaştırması olduğunu belirtiyor. Bunun yanı 
sıra birçok neden bulunurken, bazı Üye Devletler raporlama döneminde 
kuruluşların yeni açılması, statülerinin değişmesi veya bazı güncellemeler 
yapılmış olmasından dolayı test yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Şekil 11: 2012-2014 Yıllarında Test Edilen Harici Acil Durum Planı Sayısı
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1.4.1. Halkın Bilgilendirilmesi

Üst seviyeli kuruluşlardan ortalama %81’i elinde bulundurduğu bilgiyi 
kamuoyuyla paylaşırken, Üye Devletlerden 10’u bilginin üst seviyeli 
kuruluşların raporlama döneminde paylaşıldığını belirtti. Bir önceki 
raporlama döneminde bilginin %87’sinin ulaşılabilir olması, bu dönemde 
bilgi paylaşımının azaldığını göstermekte. Ancak bilginin halk ile 
paylaşılmasının tekrarlanması için geçmesi gereken en fazla süre 5 yıl 
olduğundan ve bunun aksine raporlama döneminin 3 yıl olmasından dolayı 
bilginin raporlama döneminde paylaşılmamış olması, Yönerge ile uyum 
sağlamadığını göstermiyor. 

Rapora göre Üye Devletlerden birçoğu bu bilgileri broşür ve diğer çeşit 
iletişim yolları (örneğin internet siteleri, halk toplantıları) aracılığıyla 
paylaşıyor. Ayrıca kaza gerçekleşmesi durumunda etkilenen alandaki 
insanları uyarmak ve gerekli güvenlik davranışlarına teşvik etmek amacıyla 
uyarı uygulamaları, SMS veya sosyal medya aracılığıyla bilgi paylaşımı yapan 
Üye Devletlerin de sayısı her geçen gün daha da artmakta. Üye Devletlerin 
halkı bilgilendirmek için uyguladığı yöntemlerden bazıları:
1. Halkı bilgilendirmek için ziyaret günleri gerçekleştirmek (Avusturya, 

Finlandiya ve Slovenya).
2. Yetkili idarelerin ofislerinde ve üst seviyeli kuruluşlarda güvenlik 

raporlarını halkın erişimine sunmak (Bulgaristan, Litvanya ve 
Lüksemburg).

3. Halkın katılımı ile halk toplantıları gerçekleştirmek (Almanya, İspanya ve 
İtalya). 

Şekil 12: 2012-2014 Yıllarında Üst Seviyeli Kuruluşların Halkı Bilgilendirme 
Yüzdesi
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1.4.2. Denetimler

Genel olarak bakıldığında, Üye Devletler denetleme konusunda farklı 
stratejilere sahip. Bu nedenle AB için ortak özellikler veya en iyi uygulamalar 
ortaya koymak mümkün gibi görünmüyor. 

Eldeki bilgilere göre Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, 
Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Portekiz ve Romanya denetimleri 
tehlikenin sistematik olarak değerlendirilmesi üzerine oluşturduğu program 
doğrultusunda yapmakta. Diğer yandan Çekya, Estonya, Fransa, GKRY, 
Hırvatistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya 
Slovenya ve Yunanistan denetimlerini büyük kazaların oluşturabileceği 
tehlikelerin sistemli olarak değerlendirilmesi üzerine gerçekleştirmiyor. 
Avusturya’nın oluşturduğu çizelge ise sistematik değerlendirme olarak 
kabul edilmemekte. 

Bunun yanı sıra, bazı ülkelerde birtakım belirsizlikler hâkim. İspanya’da, 
denetimler otonom bölgelerin sorumluluğunda olduğundan denetimlerin 
sistematik değerlendirme üzerine yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Slovakya’da 
denetim programlarının hazırlanmasında hukuken belirlenmiş zaman 
aralıkları da sistematik değerlendirmeler de göz önünde bulunduruluyor.
 
Rapora göre çok sayıda Üye Devlet, Yönerge’nin yıllık denetim yapılmasına 
ilişkin gerekliliklerini yerine getirdi. Seveso II Yönergesi’nin 18’inci Maddesi 
doğrultusunda Çekya, Estonya, GKRY, Letonya, Lüksemburg, Malta, Polonya 
ve Slovenya’da tüm üst seviyeli kuruluşlar her yıl bir kere denetlendi.  
Diğer yandan Fransa, İrlanda, Litvanya ve Macaristan ise %90 oranıyla 
yılda bir denetim gerekliliğini gerçekleştirmek üzere. Ancak Hırvatistan, 
İspanya, İtalya ve Slovakya her yıl denetim yapılması gerekliliğini yerine 
yetirmekte yeterli değil. İspanya’daki bu durum, otonom bölgelerin denetim 
programlarını sistematik değerlendirme yaparak gerçekleştirememesi 

4. Kaza olması ihtimalinde neler yapılması gerektiğine dair bilgileri Twitter 
ve Facebook gibi sosyal medya araçları üzerinde paylaşmak (İspanya).

5. Kuruluşların mevkii ve olası tehlikelerin türlerine yönelik bilgilerin 
yetkili idarelerin internet sitelerinde paylaşmak (Estonya, Fransa, İtalya, 
Hollanda, Portekiz ve Slovakya).

6. Okullar, sağlık koruma hizmeti verenler ve sosyal refah kuruluşlarına 
tehlikeli olaylarla baş etme yöntemleri ve riskleri hakkında eğitimler 
vermek (Polonya).

7. Erken teşhis ve afet yönetimine olanak tanımak için bütüncül bir sistem 
kullanmak (Macaristan).
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üzerinden değerlendirilebilirken, İtalya’nın nedeni örgütsel ve finansal 
kısıtlılığın denetimlerin gerekenden az gerçekleşmesine sebep olması. 

Raporda, denetim sonucunda herhangi bir açıklamanın halka sunulup 
sunulmadığına yönelik bir sorunun Üye Devletlere yöneltildiği belirtiliyor. 
Bu soruya sadece 12 ülke cevap veriyor. Buna göre:

Halka bilgi sağlamayan Üye Devletler: Malta ve Yunanistan

Halk ile bilgilerin tamamını paylaşan Üye Devletler: Almanya (istek 
üzerine), Finlandiya (istek üzerine), Fransa (istek üzerine), Hırvatistan, 
Letonya (denetim programları için, denetim raporu istenmeli), Hollanda, 
Polonya (istek üzerine) ve Slovenya. Bu ülkelerin tümü ayrıca, gizli kalması 
gereken bilgilerin raporun halka sunulmasından önce kaldırılabileceğini 
açıklamakta.

Halk ile bilginin bir kısmını paylaşan Üye Devlet: Slovakya (Gerçekleştirilen 
yıllık denetimlerin özeti).

1.4.3. Üye Devletlerin Kuruluşlara Karşı Aldığı Eylemler

Seveso Yönergesi kurallarına göre ihlal durumlarında Üye Devletler, bu 
Yönerge’ye uygun olarak edindikleri iç hukuk kurallarının doğrultusunda 
eylem almalı. Daha sonra da aldığı bu eylemleri Komisyona iletmeli. 2012-
2014 raporlama döneminde Komisyona yansıyan eylemlerden bazıları 
aşağıdaki gibi:

Üye Devletler Tarafından Raporlanan Eylemlerden Bazıları
2012-2014 döneminde yıllık olarak gerçekleştirilen 460-500 denetim 
arasından Belçika, 13 adet düzenleyici önlem emri yayımladı ve dört olayda 
adli kovuşturma başlattı.

Bulgaristan raporlama süresinde bazı kuruluşlara para cezası verdi. 
Bunlardan biri, izin şartlarına uyulmaması gerekçesiyle (5 bin avro), diğeri 
gerçekleştirilen değişikliklerin yetkili idareye bildirilmemesi (10 bin avro) 
nedeniyle verildi. Bu eylemler, denetimlerin ardından gerçekleştirildi.

İspanya çok sayıda kamuyu aydınlatma yükümlülüğü, 16 disiplin 
soruşturması, bir kuruluşta operasyonların kısmi olarak diğer bir kuruluşta 
da tamamen durdurulmasına karar verdi.

Fransa, 164 alt seviyeli ve 307 üst seviyeli kuruluş için düzenleyici önlem 
emri yayımladı. Bunun yanında, beş alt seviyeli ve 11 üst seviyeli kuruluşta 
faaliyetler kısmen ve tamamen kısıtlandı.
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1.4.4. Genel Değerlendirme

Hırvatistan, altı alt seviyeli ve 13 üst seviyeli kuruluşa idari ihbar yaptı. 

İtalya, kaza, ihlal ve bazı vakaların sonucunda 90 kez eylem aldı.

Letonya yangın güvenliği hükümlerine yönelik ihlaller nedeniyle 32, 
kuruluşların operasyonlarının kısıtlanması veya durdurulması nedeniyle 
dört kez ikaz verdi.

Romanya, bin 537 ihbarname ve 548 para cezası verdi. 

Yunanistan, Lüksemburg ve Malta, raporlama döneminde hiçbir eylem 
alınmadığını açıkladı.

Tablo 3: AB Üye Devletlerinde Yönerge’nin Uygulanmasının Değerlendirmesi

Almanya Seveso II hükümleri neredeyse tam anlamıyla yerine getiriliyor.
Ülkedeki en büyük sorun, üst seviyeli kuruluşların yıllık denetimlerinin 
yapılmaması hatta bazılarının hiç denetlenmemiş olması. Ayrıca 83 üst 
seviyeli kuruluşun harici acil durum planları hazırlanmadı. 

Avusturya Rapor döneminde belirtildiğine göre, Seveso II  Yönergesi hükümleri 
çoğunlukla uygulanıyor ancak üst seviyeli kuruluşların yıllık denetimlerinde 
bazı sorunlar bulunuyor.

Belçika Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri tam anlamıyla yerine 
getiriliyor.

Birleşik 
Krallık

Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri tam anlamıyla yerine 
getiriliyor.

Bulgaristan Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri tam anlamıyla yerine 
getiriliyor.

Çekya Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri çoğunlukla yerine getiriliyor.
Ülkenin yaşadığı en büyük sorun, birçok üst seviyeli kuruluşun harici acil 
durum planlarının gerektiği gibi üç yılda bir test edilmemesi.

Danimarka Seveso II hükümleri neredeyse tam anlamıyla yerine getiriliyor. 
Ülkenin yaşadığı en büyük sorun, birçok üst seviyeli kuruluşun harici acil 
durum planlarının raporlama döneminde test edilmemesi.

Estonya Seveso II hükümleri neredeyse tam anlamıyla yerine getiriliyor.
Ülkenin sorunu, 2012-2014 döneminde Yönerge’nin gerektirdiği üzere 
kuruluşların kendilerine özgü acil planlarının olmaması, bunun yerine 
ulusal acil planın kapsamına girmesi. Bu da ihlale giriyor.

Finlandiya Seveso II hükümleri neredeyse tam anlamıyla yerine getiriliyor. 
Finlandiya’nın sorunu, üst seviyeli kuruluşların yıllık olarak denetlenmemesi. 
Ancak bu, kuruluşların denetim programının büyük kaza tehlikelerinin 
sistematik değerlendirmesi göz önünde bulundurularak hazırlanmasından 
kaynaklanıyor.
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Fransa Seveso II hükümleri neredeyse tam anlamıyla yerine getiriliyor. Ancak, 75 
kuruluşun harici acil durum planının olmaması, 45 kuruluşun acil durum 
planlarını test etmemiş olması ve 28 üst seviyeli kuruluşa yıllık denetimlerin 
yapılmaması sorun yaratıyor.

GKRY Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri tam anlamıyla yerine 
getiriliyor.

Hırvatistan Ülke, Yönerge’nin bazı gerekliliklerine uyum sağlamakta zorlanıyor. Üst 
seviyeli kuruluşlarının kaçının harici acil durum planı olmadığı, bu planların 
nasıl test edildiği bilinmiyor. Ayrıca çok sayıda üst seviyeli kuruluşun yıllık 
denetimleri yapılmadı. 

Hollanda Seveso II hükümleri neredeyse tam anlamıyla yerine getiriliyor. Ancak, rapor 
döneminde test edilmemiş harici acil durum planları bulunuyor.

İrlanda Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri tam anlamıyla yerine 
getiriliyor.

İspanya Seveso II Yönergesi hükümleri çoğunlukla yerine getiriliyor. Ancak, harici 
acil durum planına sahip olmayan veya bu planları test etmeyen kuruluş ve 
yıllık denetimleri gerçekleştirilmemiş üst seviyeli kuruluşlar bulunuyor.

İsveç Seveso II hükümleri neredeyse tam anlamıyla yerine getiriliyor. Ancak, 
dokuz kuruluş henüz harici acil durum planı hazırlamadığı gibi planlar 
yeterince test edilmiyor.

İtalya Seveso II Yönergesi hükümleri çoğunlukla yerine getiriliyor. Ancak, harici 
acil durum planına sahip olmayan veya bu planları test etmeyen kuruluş ve 
yıllık denetimleri gerçekleştirilmemiş üst seviyeli kuruluşlar bulunuyor.

Letonya Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri tam anlamıyla yerine 
getiriliyor.

Litvanya Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri tam anlamıyla yerine 
getiriliyor.

Lüksemburg Seveso II Yönergesi hükümleri çoğunlukla yerine getiriliyor. Ancak, harici 
acil durum planlarının test edilmesi ve halkın bilgilendirilmesi konularında 
sorunlar bulunuyor.

Macaristan Seveso II hükümleri neredeyse tam anlamıyla yerine getiriliyor. Ancak, beş 
kuruluş henüz harici acil durum planı hazırlamadı.

Malta Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri tam anlamıyla yerine 
getiriliyor.

Polonya Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri tam anlamıyla yerine 
getirilmektedir.

Portekiz Yönerge’ye uyum sağlamada bazı sorunlar yaşanıyor. Bunlar; üç kuruluşun 
harici acil durum planına sahip olmaması, raporlama döneminde çok 
sayıda üst seviyeli kuruluşa yıllık denetimlerin yapılmaması veya hiç 
denetim yapılmamış olması.

Tablo 3: AB Üye Devletlerinde Yönerge’nin Uygulanmasının Değerlendirmesi 
Devamı
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Tablo 3: AB Üye Devletlerinde Yönerge’nin Uygulanmasının Değerlendirmesi 
Devamı

Romanya Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri çoğunlukla yerine getiriliyor. 
Ülkenin yaşadığı en büyük sorun üç kuruluşun harici acil durum planlarının 
kabul edilmemesi ve test edilmemesi.

Slovakya Seveso II hükümleri neredeyse tam anlamıyla yerine getiriliyor.
Ülkedeki en büyük sorun, üst seviyeli kuruluşların yıllık denetimlerinin 
yapılmamış olması. Ancak denetimler Slovakya’da büyük kaza tehlikelerinin 
sistematik değerlendirilmesine bağlı olarak yapıldığından ortada büyük bir 
sorun olmayabilir. 

Slovenya Genel olarak bakıldığında, Seveso II hükümleri tam anlamıyla yerine 
getiriliyor.

Yunanistan Seveso II Yönergesi hükümleri çoğunlukla yerine getiriliyor. Ancak, harici 
acil durum planına sahip olmayan veya bu planları test etmeyen kuruluş ve 
yıllık denetimleri gerçekleştirilmemiş üst seviyeli kuruluşlar bulunuyor.

Kaynak:  AB Komisyonu 2012-2014 Dönemi Seveso II Değerlendirme Raporu

Seveso II Yönergesi, endüstriyel kazaların önlenmesinde önemli rol almış 
olsa da, özellikle CLP Tüzüğü’nün de yürürlüğe girmesiyle güncellenme 
ihtiyacı doğdu. Kimyasal maddelerin ve karışımların yeni sınıflandırılma, 
etiketlenme ve ambalajlanma biçimlerini kapsayacak şekilde güncellenen 
bu yeni mevzuat, Seveso III Yönergesi olarak değiştirildi. Bu yeni mevzuatla 
birlikte, yasal boşluklara mahal vermemek için Seveso II Yönergesi’ndeki 
tanımlar daha net açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyuldu. Ayrıca, 
denetimler daha sıkı bir şekilde düzenlendi, halkın kendisini ilgilendirdiği 
konularda bilgilendirilmesi ve bu konulardaki politika yapım aşamalarına 
katılımının artması ve adalet hakkına erişiminin kolaylaştırılması amaçlandı. 
Böylece, Seveso III Yönergesi ile:

•	 Tanımlar daha net ve anlaşılır hale getirildi,

Yine Seveso III Yönergesi’nin kapsamına bakıldığında, kuruluşların 
bulundurdukları tehlikeli kimyasal madde oranına bağlı olarak alt ve üst 
seviyeli kuruluşlar olarak ikiye ayrıldığı görülüyor. Alt seviyeli kuruluşlar, 
Yönerge’deki Ek-1’in 2’nci sütununun 1’inci veya 2’inci bölümünde belirtilen 
sınır değerler ile 3’üncü sütunun 1’inci veya 2’inci bölümünde belirtilen sınır 
değerler arasında tehlikeli madde bulunduran işletmeler olarak açıklanıyor. 
Diğer yandan üst seviyeli kuruluşlar, 3’üncü sütunun 1’inci veya 2’inci 
bölümünde belirtilen sınır değere eşit veya daha fazla tehlikeli madde 
bulunduran kuruluşlar olarak açıklanıyor. Böylece, Seveso III Yönergesi’nin 

1.5. Seveso III Yönergesi’nin Getirdikleri
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gerektirdiği üzere sınır değerlerinin değişmesiyle bazı kuruluşların 
statüsünün değişmesi olası hale geliyor. Ayrıca bu Yönerge, Seveso II 
Yönergesi’nden farklı olarak farklı kapasitedeki kuruluşlara farklılaştırılmış 
sorumluluklar yüklüyor. Böylece Seveso II Yönergesi aksine Seveso III 
Yönergesi ile sadece üst seviyeli kuruluşlar güvenlik raporu ve acil durum 
planı oluşturma zorunluluğu altına girmekte.  Bunun haricinde Seveso III 
Yönergesi’nde, kuruluşların kapsamlarını daha net ortaya koyabilmek ve 
kafalarda soru işareti bırakmamak için farklı tanımlar da ortaya koyuluyor:

Komşu kuruluşlar: Başka bir kuruluşa büyük kaza olma riski ve bu kazaların 
sonuçlarını artıracak kadar yakın yerde bulunan kuruluşlar. Seveso II 
Yönergesi aksine, Seveso III Yönergesi’nde komşu kuruluşlara çok daha 
büyük bir önem veriliyor. Bu Yönerge’ye göre, kuruluşlar domino etkilerini 
azaltmak amacıyla yakın çevresinde bulunan komşu kuruluşları Komisyona 
bildirme ve komşu kuruluşları ile bilgi alışverişi yapma sorumluluğu altına 
giriyorlar. 

Yeni kuruluşlar: a) 1 Haziran 2015 tarihi itibarıyla faaliyete geçen veya inşa 
edilen;
b) Yönergenin kapsamına giren işletmeler veya üst seviyeli kuruluş haline 
gelen alt seviyeli kuruluşlar ( ya da tam tersi ), 1 Haziran 2015 itibarıyla 
tesisatında veya faaliyetlerinde yapılan değişikliklerle tehlikeli madde 
envanteri değişen kuruluşlar olarak tanımlanıyor.

Mevcut kuruluşlar: 31 Mart 2015 tarihinde Seveso II Yönergesi kapsamında 
iken; 1 Haziran 2015’te alt seviyeli veya üst seviyeli olarak sınıflandırılması 
değişmeden Seveso III Yönergesi kapsamına giren kuruluşlar olarak 
belirtiliyor.

Diğer kuruluşlar: Bu yönergenin kapsamına giren işletmeler veya yeni 
kuruluşlardaki nedenlerin haricindeki nedenlerle 1 Haziran 2015 tarihinden 
itibaren üst seviyeye geçen alt seviyeli veya alt seviyeye geçen üst seviyeli 
kuruluşlar olarak belirlendi.

•	 Yönerge kapsamındaki tehlikeli maddeler (EK I), CLP Tüzüğü (EC 
1272/2008) ile uyumlu hale getirildi,

Seveso mevzuatının değiştirilmesinin en önemli nedeni CLP Tüzüğü ile 
uyumun sağlanması gerekliliğiydi. 96/82/EC sayılı Yönerge, büyük kazaların 
oranını sabitlemiş olsa da, büyük kazaları önleme ve sonuçlarından korunma 
seviyesinin artması için bazı değişiklikler yapılması gerekliliği ortaya çıktı. 
Ayrıca 96/82/EC sayılı Yönerge ile ortaya koyulan sistemin Birliğin maddelerin 
ve karışımların sınıflandırılması sistemi ile uyumlaştırılması gerekliliği göz 
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önüne alındı. Bazı hükümlerin güncellenmesi ve daha açıklayıcı olarak 
betimlenmesi gerekliliği de önemli bir faktör. CLP Tüzüğü’nün uygulanması; 
üst seviyeli ve alt seviyeli bazı kuruluşların seviyelerinin değişmesi, daha 
önce Seveso kapsamında olmayan kuruluşların kapsam içerisine girmesine 
veya Seveso kapsamında olan kuruluşların kapsam dışı kalmasına neden 
oldu.

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine 
ilişkin 1272/2008 sayılı Tüzük 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren 
BM Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesine yönelik Küresel 
Uyumlaştırılmış Sistemi (Globally Harmonised System of Classification and 
Labelling of Chemicals- GHS) dikkate alarak hazırlandı. Tüzük ile bu sistemde 
yer alan bazı yeni tehlike sınıfları ve kategorileri belirlendi. 2009 yılında 
yürürlüğe giren Tüzüğe göre, yeni kurallar doğrultusunda maddelerin 
sınıflandırılması için son tarih 1 Aralık 2010 iken, karışımların sınıflandırılması 
için son tarih 1 Haziran 2015’ti. Bu da, 96/82/EC sayılı Yönerge’nin de bu Tüzük 
ile uyumlu hale gelecek şekilde güncellenmesi gerekliliğini ortaya çıkardı.  
Yeni tüzüğe göre turuncu arka plan rengine sahip olan uyarı levhalarının 
renk teması ve görsellerinde bazı değişiklikler oldu ve elmas şeklini aldı.

•	 Denetimler için daha sıkı düzenlemeler getirildi,

Seveso III ile birlikte denetimlerin kapsamı da büyük ölçüde genişletildi. 
Öncelikle Üye Devletlerin, kendi topraklarında bulundurduğu tüm 
kuruluşların ulusal, bölgesel veya yerel seviyedeki denetim planlarına 
sahip olduğundan ve bu planların düzenli olarak gözden geçirildiği ve 
gerektiğinde güncellendiğinden emin olması bekleniyor. 

Şekil 13: Yeni Tehlike Piktogramları 

Kaynak:  Diversey
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Denetim planlarının özellikle: 
•	 İlgili güvenlik konularının genel değerlendirmesini;
•	 Denetim planı kapsamına giren coğrafi alanı;
•	 Planın kapsamına giren kuruluşların listesini;
•	 Büyük kazaların oluşturabileceği riskleri ve olumsuz sonuçları 

şiddetlendirebilecek çeşitli dış riskler veya tehlikeli kaynaklara sahip 
olan kuruluşların listesini;

•	 Domino etkilerine sahip olma potansiyeli bulunan kuruluş gruplarını;
•	 Rutin denetim programı prosedürlerini;
•	 Rutin olmayan denetim prosedürlerini;
•	 Farklı denetim idareleri arasındaki iş birliğine ilişkin hükümleri içermesi 

gerekiyor.

Seveso II’ye göre yetkili idare sistematik bir denetim programı oluşturmadığı 
sürece, her 12 ayda bir en az bir defa yerinde denetim yapması gerekliydi. 
Ancak Seveso III Yönergesi ile yine alt ve üst seviyeli kuruluşlara yönelik 
bazı farklılıklar ortaya koyuldu. Böylece, yetkili idare sistematik bir denetim 
programı oluşturmadığı sürece, üst seviyeli kuruluşlara yapılan yerinde 
denetlemelerin arasındaki zaman diliminin bir; alt seviyeli kuruluşlar içinse 
üç yılı geçmemesi gerekiyor.  

Diğer yandan rutin olmayan denetimler, ciddi şikâyetler, ciddi kazalar ve 
tehlikeli durumlar ile kanunlara uyumsuzluk durumlarında en kısa zamanda 
yapılması gerektiği ortaya koyuldu. 

Bu Yönerge’ye göre yetkili idare, denetimden sonraki dört ay içerisinde 
denetimin sonuçlarını ve yapılması gereken eylemleri operatöre bildirmeli. 
Bunun ardından, uygun bir süre zarfında operatörün gerekli adımları 
attığından emin olmalı. 

Eğer herhangi bir denetimde Yönerge’yle ciddi bir derecede uyumsuzluk 
saptanmışsa, altı ay içerisinde bu kuruluşa ek bir denetim yapılması 
öngörülüyor.  

•	 Halkın güvenlik bilgilerine erişiminin ve halk katılımının 
güçlendirilmesine yönelik yeni hükümler getirildi, 

Seveso III Yönergesi ile halkın çevresel konularda bilgilendirilmesi 
konusunda daha kapsamlı haklar sunuluyor. Yapılan değişiklikler ile Seveso 
Yönergesi, halkın bilgiye erişimi, karar alma mekanizmasına katılımı ve 
çevresel konularda adalete erişimini düzenleyen Aarhus Sözleşmesi ile de 
uyumlu hale getirildi. Böylece halka sunulan bilgilerin seviyesi ve kalitesinin 
artırılması hedefleniyor. 
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Bilgilerin yönetilme şeklinin de  Paylaşılan Çevresel Bilgi Sistemi (Shared 
Environmental Information System - SEIS) ve 2007/2/EC sayılı INSPIRE 
Yönergesi ile uyumlu olması gerekiyor. Bilgilerin, Birlik düzeyinde, özellikle 
de elektronik formatta ve güncel olarak, halka sunulması bekleniyor. Karar 
alma sürecinin başında halk ile paylaşılması gereken konular:
•	 Projenin konusu;
•	 Mümkünse, projenin ulusal veya sınır aşan çevresel etki 

değerlendirilmesine veya Üye Devletler ile istişarelere tabi olup 
olmadığı; 

•	 Gerekli bilgilerin elde edilebileceği ve yorumların yapılabileceği ve 
kararların alınmasından sorumlu idari yetkililerin detaylı bilgileri;

•	 Kararın niteliği ve eğer varsa taslak kararlar;
•	 Gerekli bilgilerin ne zaman, nerede ve hangi yollarla paylaşılacağına 

ilişkin bulgular; 
•	 Halk katılımı ve istişaresine yönelik düzenlemelerin detaylı anlatımları. 

Genellikle Aarhus Sözleşmesi olarak bilinen “Çevresel Konularda 
Bilgiye Erişim, Çevresel Karar Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya 
Başvuru Sözleşmesi”, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 
25 Haziran 1998’de “Avrupa için Çevre” sürecinin bir parçası olarak 
Danimarka’nın Aarhus şehrinde kabul edilmiş, 30 Ekim 2001’de 
yürürlüğe girmişti.

Aarhus Sözleşmesi, çevrenin korunması açısından çok önemli olduğu 
gibi, halkın demokratik katılımının sağlanması açısından da çok 
önemli. Sözleşme, çevresel konularda halka aşağıdaki hakları tanıyor:

•	 Kamu yetkilileri tarafından tutulan çevresel bilgilere herkesin 
erişebilmesinin sağlanması. Bu çevresel bilgiler, çevrenin 
durumunu, alınan tedbir veya politikaları veya çevrenin 
durumunun etkileyebileceği insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
bilgileri içerebilir. Bilgi talep eden vatandaşlar, herhangi bir sebep 
sunmadan istedikleri bilgileri bir ay içerisinde elde edebilme 
hakkına sahiptir.

•	 Çevresel konularda karar verme mekanizmasında yer 
alabilmesinin sağlanması.

•	 Çevre kanunları veya diğer iki hakka aykırı bir şekilde verilen kamu 
kararlarına itiraz etme hakkı, yani adalete erişim.
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Yüksek seviyeli kuruluşlar oluşturdukları güvenlik raporlarında halkın da 
kolayca anlayabileceği sade bir dilde büyük kazaların oluşturabileceği 
tehlikeleri, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini içeren teknik olmayan 
özetler hazırlamakla yükümlü. Kuruluşların hazırladıkları bilgiler beş yılda bir 
sunulmalı ve belirli aralıklarla gözden geçirilmeli, gerekirse güncellenmeli. 

Ayrıca, Üye Devletler ve Komisyon arasındaki büyük kazaların önlenmesi ve 
etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik bilgi paylaşımı yapması gerekmekte. 
Buna göre, Üye Devletlerin 30 Eylül 2019 tarihinde ve sonraki dört yıllık 
zaman aralıklarında Komisyona bir rapor sunması bekleniyor.

•	 Adalet hakkına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Seveso II Yönergesi’nde adalet hakkına ilişkin bir bölüm bulunmazken 
Seveso III Yönergesi ile özellikle böyle bir bölüm ortaya koyuldu. Böylece, 
Aarhus Sözleşmesi’ndeki yükümlülükler de göz önüne alınarak halkın 
adalete erişimi ve çevresel konularda katılımının sağlanması amaçlandı. 
Yani, bundan sonra halk yeterince bilgilendirilmediği takdirde idari ve adli 
inceleme düzenlemeleri sağlanabilecek. Ancak Seveso Yönergesi’nin 22’nci 
Maddesi’ne göre, kuruluşlar gizlilik ve güvenlik gereken konularda bazı 
bilgileri kamuya sunmamayı da seçebilir. 

Yönerge’nin ihlali halinde verilecek cezaya ilişkin hükümler ortaya koyuldu. 
Buna göre, Üye Devletlerin ihlal durumunda verilebilecek cezaları ortaya 
koyması ve uygulaması gerekiyor. Bu cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olmalı.  
Seveso III kapsamında ayrıca yerel otoritelere de büyük kazaların önlenmesi 
ve etkilerinin azaltılması konusunda görev düşüyor. 

Seveso III ile kurumların Büyük Kaza Önleme Politikası’nı (Major Accident 
Prevention Policy -MAPP) en az beş yılda bir gözden geçirmesi ve gerektiğinde 
güncellemesi zorunlu hale geldi. Ulusal kanunlar gerektirdiği takdirde, bu 
güncellenmiş MAPP’lerin zaman kaybetmeksizin yetkili idarelere iletilmesi 
gerekiyor. Alt seviyeli kuruluşlara da MAPP’lerini alternatif uygun yöntemler, 
yapılar ve yönetim sistemleri doğrultusunda uygulama özgürlüğü verildi. 

Tüm bu değişikliklerin ışığında Komisyonun, Üye Devletlerden aldığı bilgiler 
ve veri tabanlarındaki veriler doğrultusunda hazırladığı, Yönerge’nin işleyişini 
analiz eden raporu ve Üye Devletlerde meydana gelen kazaları 30 Eylül 2020 
itibarıyla her dört yılda bir AP’ye ve AB Konseyine sunması gerekiyor.



41

AB’de 1996 yılında çıkarılan Seveso II Yönergesi’nin Türkiye’de bir karşılık 
bulması, uzun yıllar aldı. AB aday ülkesi Türkiye, mevzuatını Seveso 
Yönergesi’ne uyumlaştırma çabalarına çok daha ileri tarihlerde girişti. Bu 
çabalar doğrultusunda endüstriyel kazaların riskini azaltma konusuna 
ilişkin düzenlemeler BEKRA başlığıyla hazırlandı. Bunun için öncelikle 2004-
2006 yılları arasında, Türkiye’nin Seveso II Yönergesi’ne uyum sağlama 
çabalarına başlamak adına IPA desteğiyle “Türkiye’de Seveso II Direktifi’nin 
Uyumlaştırılması Projesi” hayata geçirilmiş, proje kapsamında bazı eğitimler 
gerçekleştirilmişti. Projenin en büyük çıktısı olan “Büyük Endüstriyel Kazaların 
Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesiyle beraber; merkezi düzeyde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; yerel düzeyde valilikler (İl Özel İdareleri), 
belediyeler ve yönetmelik kapsamına giren işletmelerin işletmecileri 
birtakım sorumluluklar altına girdi. Ayrıca yönetmeliğin gerekliliklerini en iyi 
şekilde yerine getirebilmesi için yerel düzeyde sorumluluğu olan yetkililere 
gerekli eğitimin verilmesi ihtiyacı doğdu. Bu nedenle, yine IPA desteğiyle 
“Seveso II Direktifi’nin Uygulama Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım 
Projesi” hayata geçirildi. 16 Kasım 2012 tarihinde başlayan projeye, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, belediyeler, sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşlarından 
temsilciler katıldı. Proje kapsamında eğitimler verildi, TÜPRAŞ Kırıkkale 
Rafinerisi’nde pilot bölge çalışmaları, çalışma ziyaretleri ve Seveso Bildirim 
Sistemi’nin bakımı yapıldı ve son olarak halkın bilgilendirilmesine yönelik 
tanıtım materyalleri hazırlandı. Proje, 2014 yılında sona erdi.

AB’nin CLP Tüzüğü’nü BEKRA mevzuatıyla uyumlaştırma çabaları 
sonucunda “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi 
ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”, 11 Aralık 2013 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha sonra, mevcut BEKRA 

BÖLÜM 2: Türkiye’de Büyük Kazaların 
Önlenmesi

Kaynak:  AFAD

1900-2014 yılları arasında Türkiye’de

133 adet teknolojik afet raporlanmış,
5913 kişi hayatını kaybetmiş,
278 milyon dolar ekonomik kayıp meydana gelmiştir!
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mevzuatını Seveso II Yönergesi’ne uyumlu bir şekilde güncellemek amacıyla 
“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Yönetmelik”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlandı ve 30 Aralık 
2013 tarihinde 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuatın en son hali 2 Mart 2019 tarihinde 30702 mükerrer sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı ve bu versiyonuyla mevzuatın Seveso III Yönergesi’ne 
uyumlaştırılması amaçlandı.  

Şekil 14: Türkiye’de Seveso Mevzuatının Gelişimi

96/82/EC 
Seveso II
18/08/2010
Büyük 
Endüstriyel 
Kazaların Kont. 
Hak. Yönetmelik

96/82/EC 
Seveso II
30/12/2013 
Büyük Kazaların 
Önl. Ve Etk. Azlt. 
Hak. Yönetmelik

6331 
İSG Kanunu
Madde 29
Madde 30/ğ

6331 
İSG Kanunu
28/11/2017 
Madde 30/ğ’de 
değişiklik

2012/18/EU 
Seveso III
02/03/2019 
Büyük Kazaların 
Önl. Ve Etk. Azlt. 
Hak. Yönetmelik

Kaynak:  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Kaynak:  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Tablo 4: 6331 İSG Kanunu’nda Değişiklik-28/11/2017

Değişiklikten önce Değişiklikten sonra

Yönetmelik hazırlama yetkisi ÇŞB ve 
ÇSGB’deydi.

Yönetmelik hazırlama yetkisi AFAD, ÇŞB ve 
ÇSGB’de.

Güvenlik raporları Bakanlığa 
gönderilmekteydi. Güvenlik raporları Bakanlığa gönderilmiyor.

Güvenlik raporu incelemesi belge 
üzerinden yapılmaktaydı.

Güvenlik raporu, diğer hususlarla birlikte 
yapılacak denetimde incelenecek.

Güvenlik raporunda eksiklik olması 
halinde durdurma uygulanabilmekteydi.

Güvenlik raporunda aykırılık tespit edilmesi 
halinde idari para cezaları uygulanacak.
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Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel 
kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan 
zararlarının ez aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli 
korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları 
belirlemekte. Yönetmelik, Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır 
değerlere eşit veya daha fazla miktarlarda olmak üzere; Bölüm 1 ve Bölüm 
2’ye konu olan tehlikeli maddeleri bulunduran, bulundurması muhtemel 
olan veya içerisindeki endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı 
esnasında bu miktarlarda tehlikeli madde oluşması beklenen, alt ve üst 
seviyeli kuruluşlara uygulanıyor. Yönetmeliğin kapsadığı sektörler Seveso 
Yönergesi’ndekiler ile aynı. 

2.1. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmelik

2.1.1. İşletmecilerin Genel Yükümlülükleri

2.1.2. Bildirimler

1. İşletmeciler, büyük kazaları önlemek ve büyük kazaların meydana 
gelmesi durumunda bunların olumsuz etkilerini en aza indirmek için 
güvenlik yönetim sistemi ile asgari olarak Ek-3’te ve ilgili mevzuatta 
belirtilen yükümlülüklere ilişkin gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü.

2. İşletmeciler, büyük endüstriyel bir kaza olma ihtimaline karşın, 
kuruluşta bulunan, büyük kaza senaryo dokümanındaki senaryolara 
dâhil olan her bir tehlikeli madde için müdahale yöntemi ile koruyucu 
donanım bilgilerini içeren bir kart hazırlar. Bu kartı il afet ve acil durum 
müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı bulunduğu belediye ve/veya 
büyükşehir itfaiye teşkilatına ve kuruluşun organize sanayi bölgesi veya 
endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda bağlı bulunduğu bölge 
yönetimleri itfaiye teşkilatına göndermekle yükümlü. 

3. Karttaki bilgilerde değişiklik olması takdirinde, değişikliğin yapılmasını 
takip eden bir ay içinde bu kartı güncelleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara 
gönderir.

4. İşletmecinin kuruluş dışındaki uzman kişi veya kurumlardan hizmet 
alması işletmecinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

1. Öncelikle işletmeciler, Ek-1’in Notlar bölümünün 4’üncü maddesinde 
tanımlanan toplama kuralını uygulayarak kuruluşun seviyesini 
belirlemeli.

2. Alt veya üst seviyeli kuruluşların işletmecileri, bildirimlerini kuruluş 
faaliyete geçmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bildirim 
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sistemini kullanarak beyan usulü ile doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmalı.
3. İşletmeci;

a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini 
etkileyecek boyutta bir değişiklik olması,
b)   Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde bir değişiklik olması,
c) Beyan edilen tehlikeli maddelerin fiziki şeklinde ve/veya uygulanan 
süreçlerde kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması,
d) Bildirim sistemi üzerinden verilen kuruluş bilgilerinde herhangi bir 
değişiklik olması,
e)  Kuruluşun faaliyetine son vermesi, devredilmesi veya bu Yönetmeliğin 
kapsamı dışına çıkması,

durumlarında otuz gün içerisinde bildirimini güncellemekle mükellef.

Alt ve üst seviyeli kuruluşlar, bildirim yükümlülüklerini 1 Temmuz 2019 
tarihine kadar tamamlamak zorunda.

2.1.3. Büyük Kaza Senaryo Dokümanı

Alt ve üst seviyeli kuruluşların işletmecisi, büyük endüstriyel kaza 
tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin 
değerlendirilmesi amacıyla büyük kaza senaryo dokümanı hazırlamalı. Bu 
dokümanın, tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması işleminden 
sonra, ulusal veya uluslararası standartlar ile genel kabul görmüş bilimsel 
literatürde yer alan yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak, 
Yönetmelik kapsamında çıkarılacak büyük kaza senaryo dokümanına ilişkin 
tebliğde belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanması gerekiyor. Büyük 
kaza senaryo dokümanının hazırlanması için atılması gereken adımlar:
a) Tehlikeli ekipmanların belirlenmesi,
b) Belirlenen tehlikeli ekipmanlar üzerinden dâhili tehlikelerin tanımlanması,
c) Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kuruluş dışından kaynaklanabilecek 
harici tehlikelerin tanımlanması,
d) Büyük endüstriyel kaza frekansı değeri ile karşılaştırma yapmaya elverişli 
sonuçlar üretebilen yöntemler ile tehlikeli ekipmanlar üzerinden büyük kaza 
senaryolarının oluşturulmasıdır. 

Dâhili ve harici tehlikeler belirlenirken, geçmişte kuruluş içinde ve dışında 
yaşanmış kazalar, ramak kalalar kaza veri bankalarındaki ulaşılabilir kayıtlar 
da dikkate alınmalı.

Büyük kaza senaryosunun, tespit edilen tehlikelere göre belirlenen kök 
nedenlerden başlanarak olası yayılım, yangın veya patlama olaylarının 
tamamını içerecek şekilde oluşturulması gerekiyor.
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2.1.4. Güvenlik Raporu

2.1.5. Dâhili Acil Durum Planı

Güvenlik raporu, kuruluşun yürüttüğü faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının 
yapıldığı, kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemine ilişkin bilgilerin 
bulunduğu belgedir. Sadece üst seviyeli kuruluşlar bu belgeyi hazırlamakla 
ve muhafaza etmekle mükelleftir. 

Faaliyete yeni başlayacak olan kuruluşlar öncelikle güvenlik raporunu 
hazırlamalı ve bu raporu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazılı 
bildirim olarak sunmalı. Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik incelenmesi 
sonucunda aykırılıklar tespit edilmezse, durumun işletmeciye bildirilmesini 
takiben kuruluş faaliyetlerine başlayabilir. 

Üst seviyeli kuruluşların işletmecileri, Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan 
bilgileri ve dâhili acil durum planı ile ilgili tebliğde belirtilen hususları 
dikkate alarak bir dâhili acil durum planı hazırlamakla ve muhafaza etmekle 
yükümlü. 

İşletmecilerin, dâhili acil durum planını kuruluşun bulundurduğu tehlikeli 
maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik olması halinde üst seviyeli 
kuruluş olursa, bu tarihi takiben bir yıl içerisinde hazırlaması gerekiyor. Diğer 
yandan, bir kuruluş yeni açılacaksa faaliyete geçmeden dâhili acil durum 
planını hazırlaması gerekiyor. 

Kuruluşta muhtemel bir kontrol kaybı sonrası kıyı ve/veya deniz kirliliği 
olasılığının öngörülmesi halinde, 21 Ekim 2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 

Büyük kaza senaryo dokümanı hazırlanırken işletmecilerin şunlara dikkat 
etmesi gerekiyor:
a) Büyük kaza senaryo dokümanında kullandıkları güvenilirlik verisi ile 
olasılık verilerinin hangi veri bankalarından veya kaynaklardan alındığı 
konusunda ayrıntılı bilgi verilmeli.
(b) Tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle alt 
veya üst seviyeli bir kuruluş haline gelmesi halinde kapsama dâhil olduğu 
tarihi müteakiben bir yıl içerisinde bu doküman hazırlanmalı.
(c) Hazırlanan büyük kaza senaryo dokümanı kuruluşta muhafaza edilmelidir.

Büyük kaza senaryo dokümanına ilişkin usul ve esasların yer aldığı bir tebliğ, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanır.
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Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına 
Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 23’üncü Maddesi’nin üçüncü 
fıkrasına istinaden onaylanmış kıyı tesisi acil müdahale planları sadece kıyı ve/
veya deniz kirliliğine müdahale etme bakımından geçerli sayılıyor. Kuruluşlar, 
bahse konu hususu dâhili acil durum planlarında belirtmekle mükellefler.

Büyük kaza veya niteliği itibarıyla büyük bir kazaya yol açabilecek kontrolsüz 
bir olay meydana geldiği takdirde işletmecilerin zaman kaybetmeksizin bu 
planı uygulaması ve söz konusu duruma ilişkin olarak il afet ve acil durum 
müdürlüğünü bilgilendirmesi gerekiyor. Planın müdahalede yetersiz kalması 
halinde, işletmeciler il afet ve acil durum müdürlüğünü dâhili acil durum 
planının yetersiz kaldığı konusunda bilgilendirmeli. Bu durumda il afet ve 
acil durum müdürlüğü koordinasyonunda il afet müdahale planı gereğince 
müdahale faaliyetleri yürütülür.

2.1.6. Kamunun Bilgilendirilmesi

Alt ve üst seviyeli kuruluşların işletmecilerinin, Yönetmeliğin Ek-5’indeki 
içerikler esasında kamuyu, kuruluşun internet sitesi, internet sitesine sahip 
değilse bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odası internet sitesi üzerinden 
sürekli bilgilendirmesi ve gerektiğinde bu bilgileri güncellemesi gerekiyor. 
Bu bilgilerin, beş yılı geçmeyen aralıklarla güncellenmesi gerekiyor.  

İşletmeciler, hazırlanan güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika 
belgesi, büyük kaza senaryo dokümanı ve dâhili acil durum planı ile ilgili 
gizli bölümler dışındaki diğer bilgilerin talep edilmesi takdirinde, kuruluşta 
meydana gelmesi olası büyük kaza tehlikeleri ve bu tehlikelerin potansiyel 
etkileri ve alınacak önlemler hakkında genel bilgi içeren ve teknik olmayan 
bir özeti de talep edenlere sağlamalı.

Büyük endüstriyel kaza sonrasında işletmeci tarafından sağlanması gereken 
bilgiler de bulunuyor. Bu durumda işletmeci, valilik, çevre ve şehircilik il 
müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü, bağlı bulunduğu belediye ve/
veya büyükşehir itfaiye teşkilatına ve kuruluşun organize sanayi bölgesi 
veya endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda bağlı bulunduğu bölge 
yönetimleri itfaiye teşkilatına, il sağlık müdürlüğünü ve kuruluş organize 
sanayi bölgesinde veya endüstri bölgesinde ise ilgili bölge yönetimlerini 
meydana gelen kazadan derhal haberdar etmeli ve bu kaza ile ilgili bazı 
bilgiler sağlamalı. Bu bilgiler:
a) Kazanın oluşum ve gelişim seyri,
b) İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları,
c) Kazanın insan sağlığı, çevre ve mallar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi 
için gerekli olan mevcut veriler,
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2.1.7. Denetimler

2.1.8. İdari Tedbirler ve Yaptırımlar

Yönetmelik kapsamına giren kuruluşların denetimleri, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve/veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
programlı ve program dışı denetimler olarak gerçekleştirilir. 

Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde 
bulundurularak üst seviyeli kuruluşlar için iki takvim yılı içerisinde en az bir 
kez, alt seviyeli kuruluşlar için dört takvim yılı içerisinde en az bir kez olacak 
şekilde hazırlanmalı.

Üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması durumunda Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kuruluşun tamamında iş 
durdurulur.

Yönetmelikte tanımlanan hususlara aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre 
Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili hükümleri 
uygulanır.10 

2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre;
•	 İdari cezalar kapsamında işletmelere para cezası verilebilir. İdari para 

cezaları, cezaların verilmesine neden olan faaliyetlerin yapılmasından 
itibaren üç yıl içerisinde birinci tekrarda bir kat, ikinci ve müteakip 
tekrarında iki kat artırılarak verilir.

d) Alınan acil durum önlemleri,
e) İrtibat için kuruluş içi acil durum yönetim merkezinde tüm operasyonu 
yönetmekle sorumlu olan baş kontrolörün isim ve iletişim bilgileri olarak 
belirtiliyor.

Meydana gelen büyük kaza Ek-6’da verilen bildirim kriterlerinden en az birini 
karşılıyorsa işletmecilerin, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı 
müteakip altmış gün içinde, bildirim sisteminde yer alan kaza raporlama 
bölümünü doldurması ve çıktısını alarak çevre ve şehircilik il müdürlüğü ile il 
afet ve acil durum müdürlüğüne göndermesi gerekli.

10 Resmi Gazete, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Yönetmelik,  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190302-1.htm (Erişim Tarihi: Nisan 
2020)
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•	 Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı bir şekilde yanlış ve yanıltıcı 
bilgi verilmesi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir. 
Yanlış ve yanıltıcı belge düzenlenmesi durumunda da 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanır.

•	 Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler neden oldukları zararlardan 
dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludur ve meydana gelen zarardan 
dolayı genel hükümlere göre tazminat sorumluluğu bulunur. 

•	 Çevreyi kirleten ve bozan bir faaliyetten zarar gören ve haberdar olan 
herkes ilgili mercilerden gerekli önlemlerin alınmasını ve faaliyetin 
durdurulmasını talep edebilir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre;
•	 İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde ve iş 

ekipmanlarında hayati tehdit oluşturun bir husus tespit edildiğinde; 
tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş 
durdurulur. 

•	 Ayrıca sorumluluklarını yerine getirmeyen işletmelere idari para cezaları 
da verilir. 

Seveso III Yönergesi ve Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in genel olarak birbirlerine benzer 
niteliklere sahip olduğu söylenebilir. Zira 2 Mart 2019 tarihli 30702 sayılı 
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Yönetmelik, 2012 yılında AB tarafından kabul edilen Seveso III Yönergesi’ne 
uyumu artırmak amacıyla güncellenmiş bir BEKRA mevzuatıdır. 

Türkiye, Seveso III mevzuatına uyum sağlama çabalarını öncelikle CLP 
Tüzüğü’nü kabul ederek başladı. Bu doğrultuda, 11 Aralık 2013 tarihinde 
mevzuatını AB’nin CLP Tüzüğü ile uyumlaştırmak amacıyla Maddelerin 
ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması 
Hakkında Yönetmelik’i (SEA) kabul etti. Yönetmelik kapsamında, piyasaya 
arz edilen maddelerin, karışımların ve eşyaların; insan sağlığı ve çevre 
üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma 
sağlanması ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, 
etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasların 
düzenlenmesi amaçlandı.11 Böylece, maddelerin 1 Haziran 2015; karışımların 
ise 1 Haziran 2016 tarihine kadar yönetmeliğe uygun olarak sınıflandırılması, 
etiketlenmesi ve ambalajlanması sorumluluğu getirildi.

2.2. Seveso III Yönergesi ve BEKRA Mevzuatı Karşılaştırması

11 Resmi Gazete, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması 
Hakkında Yönetmelik, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131211M1-1.htm (Erişim 
Tarihi: Nisan 2020)
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30702 sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Yönetmelik ve Seveso III Yönergesi arasındaki ilk önemli farklılık, 
tehlikeli madde müdahale kartının hazırlanması yükümlülüğüdür. Türk 
mevzuatında, kuruluşun bulundurduğu tehlikeli madde için müdahale 
yöntemi ve koruyucu donanım bilgilerini içeren bir kart hazırlanması 
zorunluğu bulunurken AB mevzuatında bu bilgiler farklı belgeler kapsamında 
sunuluyor. 

Büyük kaza önleme politika belgesini Seveso III kapsamında hem üst hem alt 
seviyeli kuruluşların hazırlanması gerekirken; BEKRA mevzuatında sadece alt 
seviyeli kuruluşların hazırlaması yeterli. Diğer yandan, Seveso III mevzuatına 
göre alt seviyeli kuruluşlar, mevzuatın ortaya koyduğu prensiplere uygun 
birtakım yapılar ve yönetim sistemlere sahipse bu belgeyi hazırlamak zorunda 
değil. 

BEKRA ve Seveso III mevzuatlarının arasındaki en büyük farklardan biri de, 
Seveso III mevzuatında arazi kullanım planlaması önemli ölçüde gözetilirken, 
BEKRA mevzuatında bu faktörün dikkate alınmaması. Seveso III mevzuatına 
göre, Üye Devletler arazi kullanım politikaları oluşturur ve uygularken büyük 
kazaların önlenmesi ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması 
hedeflerini de göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu durumda arazi 
kullanım planlamaları yapılırken, yeni kuruluşların yer seçimi, Madde 11’de 
belirtilen kuruluşlarda yapılacak değişiklikler ve kuruluşlara yakın çevrede 
bulunan ve olası bir büyük kazadan en fazla etkilenme potansiyeli olan 
taşıma güzergâhları, kamu kullanımına açık mekânlar ve yerleşim bölgeleri 
kontrol edilmeli. Böylece Yönerge kapsamındaki kuruluşlar ile halk tarafından 
kullanılan alanlar arasına uygun güvenlik mesafesi koyulması, hassasiyet 
gösterilmesi gereken doğal alanların korunması, insan sağlığı ve çevreye karşı 
oluşabilecek risklere karşı ek teknik önlemler alınması amaçlanıyor. Diğer 
taraftan BEKRA ile arazi kullanım planlaması gözetilmedi ve ilgili mevzuatlarda 
da henüz bir değişiklik yapılmadı.

Bir diğer önemli farklılık ise kamunun bilgilendirilmesi konusunda ortaya 
çıkıyor. Seveso III Yönergesi’nin önemli getirilerinden biri de halkın 
bilgilendirilmesi ve katılımının kapsamının genişletilmesi ve böylece halkın 
kendi ile ilgili konularda daha aktif katılım sağlayabilmesidir. Mevzuat Aarhus 
Sözleşmesi ile uyumlaştırılarak bu doğrultuda halkın kendini ilgilendiren 
konularda karar verme mekanizmasına katılımı artırıldı. Diğer yandan Türkiye 
henüz Aarhus Sözleşmesi’ne taraf olmadı. Seveso III Yönergesi’ne göre gerekli 
bilgiler, okullar ve hastaneler başta olmak üzere tüm halka açık bölgelere ve 
tüm komşu kuruluşlara sağlanmalı. Ayrıca, yeni bir kuruluş açılacağı zaman, 
mevcut kuruluşlarda değişiklikler meydana geldiğinde ve büyük kazaya 
sebep olabilecek gelişmeler yaşanan kuruluşların etrafında gerçekleşen yeni 
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gelişmeler olması hâlinde halkın görüşlerinin alınması gerekiyor. Bunun 
yanı sıra, karar alma sürecinin öncelikli veya en son aşamalarında, özellikle 
elektronik platformlar aracılığıyla, halka bildirimler yapılmalı. Yine Seveso III 
Yönergesi’nde adalete erişim konusuna ilişkin hükümler bulunurken, BEKRA 
mevzuatında bu konuya değinilmiyor. 

Denetimler de farklılığın bir parçası. BEKRA mevzuatı uyarınca üst seviyeli 
kuruluşlar için iki yılda en az bir, alt seviyeli kuruluşlar için dört yıl içinde en az 
bir denetim yapılması şart koşulurken; Seveso III Yönergesi kapsamında üst 
seviyeli kuruluşlara yılda en az bir, alt seviyeli kuruluşlara üç yılda en az bir 
denetim yapılması zorunludur. Seveso III Yönergesi’ne göre yetkili idareler 
gerçekleştirdiği her denetimden dört ay sonra denetimde elde edilen 
çıkarımlarını ve yapılması gerekli eylemleri işletmecilere iletmekle mükellef. 
Yönergede, ciddi seviyedeki ihlal durumları olduğu takdirde altı ay içerisinde 
ek denetimler yapılabileceği ve Üye Devletlerin tecrübe paylaşımı ve bilginin 
pekiştirilmesi için mekanizmaların ve araçların sağlaması gerekliliği de ayrıca 
belirtiliyor, ancak BEKRA mevzuatında benzer ifadeler bulunmuyor. BEKRA 
mevzuatında denetim planının neleri içermesi gerektiği konusunda da 
açık talimatlar bulunmuyor. Genel olarak bakıldığında, BEKRA mevzuatının 
Seveso III Yönergesi’ne kıyasla daha az kapsamlı olduğu söylenebilir.  

2.3. Türkiye’deki Güncel Durum

Şekil 15: AB-28 ve Türkiye’de Bulunan Seveso Kuruluşları
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2014 yılında AB-28 ve Türkiye’de bulunan Seveso kuruluşlarının (ya da 
Türk mevzuatına göre BEKRA kuruluşlarının) sayısı karşılaştırıldığında 
Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya’nın ardından en 
fazla Seveso kuruluşuna sahip Avrupa ülkesi. Öyle ki, kendisinden sonra 
gelen Hollanda’yı sahip olduğu Seveso kuruluşu açısından ikiye katlıyor. 
Bunun yanında, en fazla üst ve alt seviyeli Seveso kuruluşuna sahip beşinci 
Avrupa ülkesi. Bu liste Türkiye’nin birçok Avrupa ülkesine nazaran daha fazla 
sanayi kuruluşuna ev sahipliği yaptığını ancak aynı zamanda tehlikelerle 
karşılaşma ihtimalinin de daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu da endüstriyel 
kazaları önlemek ve bu kazaların etkilerini azaltmak için çok çalışılması 
gerektiğini anlatıyor. Özellikle kimya sanayii, gözetilmesi gereken en önemli 
sektörlerden. 

Kimya sektörü çok geniş bir yelpazeye sahip olmakla birlikte, pek çok sektöre 
ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, gerek üretim 
gerekse de dış ticarette önemli bir role sahip. Bu kapsamda; ilaç sanayi, 
gübre, kozmetik sanayi, temizleyiciler, plastik hammaddeleri, boya, yardımcı 
maddeler, tekstil, inşaat, barut ve patlayıcılar gibi birçok sektöre nihai ve ara 
ürün sağlıyor. 

Türk kimya sanayii, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, 
boya-vernik, sentetik elyaf, soda benzeri çeşitli kimyasal hammadde ve 
tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden oluşuyor. Kimya 
sanayiinin üretim değeri 2015 yılında bir önceki yıla oranla %11,6 oranında 
artarak 121,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra, kimyasal madde 

Kaynak:  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu

Tablo 5: En Fazla Seveso Kuruluşuna Sahip 10 Avrupa Ülkesi

Üst Seviyeli Alt Seviyeli Toplam

1. Almanya 1141 2123 3264

2. Fransa 639 539 1178

3. İtalya 567 545 1112

4. Birleşik Krallık 352 572 924

5. İspanya 377 455 832

6. Türkiye 369 456 825

7. Hollanda 252 154 406

8. İsveç 211 189 400

9. Polonya 180 212 392

10. Belçika 204 179 383
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ve ürünleri imalatı sektöründe üretim endeksi, 2015 yılına oranla 2016 
yılında %3,6 artarak 126,4 değerine ulaştı. Kimya sanayiinin bir diğer alt 
dallarından olan temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin 
imalatı sektöründe ise bir önceki yıla göre üretim endeksi %14,4 oranında 
artarak 187 oldu. Bir diğer alt sektör kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 
sektöründe üretim endeksi bir önceki yıla göre %2,5 oranında azalarak 117,5 
olarak gerçekleşti. Türkiye’nin imalat sanayinde yaratılan toplam katma 
değer içerisinde plastik ve kauçuk sektörü dokuzuncu; kimyasal madde ve 
ürünleri sektörü 11’inci sırada yer aldı. Kimya sektörünün 2015 yılı faktör 
maliyeti ile katma değerinin imalat sanayii içindeki payı ise %12,56 oldu.

Türk kimya sanayii, 2023 hedefleri doğrultusunda 50 milyar dolar 
ihracat hedefi koymasına karşın, 2017 yılında 14,7 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirebildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Analiz Şubesi 
tarafından yapılan deneysel öngörü çalışmaları sonucunda Türkiye’nin 2020 
yılında kimyasallar ve kimyasal ürünlerin üretimi sektörü ihracatının 8 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 12 

Grafikte da görüldüğü üzere, 2010 yılı referans alındığında üretim endeksi 
düzenli olarak artarak 2017 yılında 148,7 oranına ulaştı. 

Bunun yanı sıra, 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’na 
göre öncelikli imalat sanayii sektörlerinin üretim, ticaret, yenilik, ürün kalitesi 

12 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018 Kimya Sektörü Raporu, 
https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Kimya.pdf  (Erişim Tarihi: Nisan 2020)

Şekil 16: Türk Kimya Sektörü Üretim Endeksi

 

91,3 91,2 89,1 
100 

109,6 114,6 115 
123,7 

135,5 
144,8 148,7 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Üretim Endeksi 

Kaynak:  TÜİK
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13 T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019-2023 On Birinci Kalkınma Planı, 
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf 
(Erişim Tarihi: Nisan 2020)
14 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019 Proses Emniyeti Sempozyumu (Erişim 
Tarihi: Nisan 2020)

ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha 
rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması 
hedefleniyor.  İmalat sanayii sektörlerinin üretim, ticaret, istihdam ve teknoloji 
düzeylerinin karşılaştırılması ve sektörler arası ileri ve geri bağlantılarının 
yapılması analizi sonucunda belirlenen öncelikli sektörlerden biri de kimya 
sektörü. 

Kimya sektöründe katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin 
üretilebildiği, ileri teknoloji kullanan, sürdürülebilir, koordineli yatırımların 
yapılması ve bu yolla Türkiye’nin ithalat bağımlılığının azalması, sektörün 
dünya üretim ve ihracatındaki payın artırılması öncelikli olarak amaçlanıyor. 
Bunun yanı sıra, sektörün Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirmesi, 
İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ve Büyük Endüstriyel Kazaların 
Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin gerektirdiği uyum için de destekleneceği 
belirtiliyor.

On Birinci Kalkınma Planı’nda çevrenin korunmasına ilişkin politika ve 
tedbirlerde, büyük endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik risk yönetimi 
uygulamalarının geliştirileceği ve kimyasalların insan sağlığı ve çevreye 
olan etkilerinin en aza indirileceği şekilde etkin yönetiminin sağlanacağı 
aktarılıyor. Bu doğrultuda, büyük kazalara karşı risk yönetimi ve acil 
müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. 13

En son verilere göre, Türkiye’de 382’si üst seviyeli, 387’si alt seviyeli olmak 
üzere toplam 769 Seveso kuruluşu bulunuyor. 14  Büyük Endüstriyel Kazaların 
Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üst 
ve alt seviyeli kuruluşlar farklı sorumluluklara sahip.
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Tablo 6: Alt ve Üst Seviyeli Kuruluşların Farklılaştırılmış Sorumlulukları 

Alt Seviyeli Kuruluşlar Üst Seviyeli Kuruluşlar

Bildirim yapmak Bildirim yapmak

Büyük Kaza Senaryo Dökümanı’nı 
hazırlamak

Büyük Kaza Senaryo Dökümanı’nı 
hazırlamak

Büyük Kaza Önleme Politika (BKÖP) 
belgesini hazırlamak* Güvenlik raporu hazırlamak

GYS kurmak GYS kurmak

Kamuyu bilgilendirmek* Kamuyu bilgilendirmek*

Kaza sonrası bilgi sağlamak Kaza sonrası bilgi sağlamak

Tehlikeli Madde Müdahale Kartı 
hazırlamak* Tehlikeli Madde Müdahale Kartı hazırlamak* 

Dâhili Acil Durum Planı’nı hazırlamak

* ile işaretlenmiş maddelerin yürürlüğe girme tarihi 1 Temmuz 2020’dir. Diğer maddeler ise yayım 
tarihinde yürürlüğe girer.

Şekil 17: Türkiye’deki Alt Seviyeli Kuruluşların İllere Göre Dağılımı

 
Kaynak:  AFAD

Haritada da görüldüğü üzere, en fazla alt seviyeli kuruluşlara sahip olan iller 
İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kırıkkale ve Kastamonu.
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Şekil 18: Türkiye’deki Üst Seviyeli Kuruluşların İllere Göre Dağılımı

 

Kaynak:  AFAD

Diğer yandan, en fazla üst seviyeli kuruluşlara ev sahipliği yapan iller İstanbul, 
İzmir, Ankara, Adana, Tekirdağ ve Kırıkkale. BEKRA kuruluşları, rafinerilerden 
kâğıt fabrikalarına, boya imalathanelerinden kimyasal tesislere, birçok 
endüstriyel ve ticari sektörden oluşuyor. 2011 yılı rakamlarına göre BEKRA 
kuruluşlarının yarısından fazlası (yani %50,2’si); sırasıyla Kocaeli, İstanbul, 
İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kırıkkale olmak üzere altı ilde yer alıyor.15

AB’de, SPIRS ve eMars veri tabanlarıyla Üye Devletlerdeki Seveso kuruluşlarına 
yönelik daha şeffaf veriler bulunabilirken, ülkemizde BEKRA kuruluşlarına 
yönelik veriler yeterince paylaşılmıyor. Buna ilaveten Türkiye’de gerçekleşen 
endüstriyel kazalar hakkındaki veriler yeterince şeffaf değil. TABB aracılığıyla 
bazı veriler bulunabilse de, bu veriler yeterince kapsamlı ve güncel olarak 
ele alınmıyor. 

15 REC ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Seveso II Direktifi (96/82/EC) Düzenleyici Etki Analizi,  
http://kadirtomas.com/wp-content/uploads/2017/02/SEVESO_DEA_TR.pdf   
(Erişim Tarihi: Nisan 2020)
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Tablo 7: TABB Veri Tabanında Bulunan Endüstriyel Kazalara İlişkin Bazı Kayıtlar 

Tarih İl Kaza Nedeni Ölü Sayısı Yaralı Sayısı

21.7.2016 Van

18.11.2015 Gaziantep Patlama - 3

4.11.2015 Konya Patlama - 2

17.7.2015 İzmir Yangın - -

30.9.2014 İstanbul Patlama ve yangın - -

4.12.2014 Adana Yangın - -

3.6.2014 Balıkesir Patlama - 6

30.4.2014 Adana Yangın - 2

28.2.2014 İzmir Yangın - -

26.2.2014 Tekirdağ Yangın - -

19.2.2014 Kahramanmaraş Yangın - -

30.10.2013 Tokat Patlama ve yangın - -

30.6.2013 Sakarya Patlama - -

11.6.2013 Bursa Yangın - 1

20.3.2013 Ankara Patlama 2 2

28.3.2004 Konya Patlama - 1

11.3.2004 Ankara Patlama - -

9.2.2013 Tekirdağ Patlama ve yangın - 3

22.7.2002 Konya Patlama - 4

15.8.1997 Kırıkkale Patlama ve yangın - -

Kaynak:  TABB

Veri tabanında yer alan verilerden de görüldüğü üzere, kazaların çoğu 
İzmir, Tekirdağ, Kırıkkale ve Ankara gibi BEKRA kuruluşlarının yoğun olarak 
bulunduğu illerde gerçekleşti. Bunun haricinde Teknolojik Kazalar Bilgi 
Sistemi de Türkiye’de meydana gelmiş teknolojik kazalarla ilgili bilgiler 
sunuyor. Bu veri tabanına göre, 1967 yılından 2018 yılına kadar 764 
endüstriyel kaza gerçekleşti. Bu kazaların en çok yaşandığı iller çok fazla 
BEKRA kuruluşuna da sahip olan 209 kaza kaydı ile İstanbul, 93 kaza kaydıyla 
Kocaeli ve 50 kaza kaydıyla İzmir oldu.16 

16 Teknolojik Kazalar Bilgi Sistemi, http://www.teknolojikkazalar.org/ (Erişim Tarihi: Temmuz 2019)
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Kişi Kaza 
Sayısı

Risk Altında 
Kalan 330 2 (%2,13)

Ölü 82 32 
(%34,04)

Yaralı 674 62 
(%65,96)

Sağlık Takibi - 0
Tahliye - 0

17 Avrupa Komisyonu, 2018 Türkiye Raporu, 
https://www.ab.gov.tr/siteimages/pub/komisyon_ulke_raporlari/2018_turkiye_raporu_tr.pdf
(Erişim Tarihi: Nisan 2020)

Şekil 19: Kazaların Etki Alanlarına Göre 
Dağılımı

Tablo 8: Sonuç Bilgisi Olan Kaza 
Sayısı: 94 (%12,30)

Kaynak:  Teknolojik Kazalar Bilgi Sistemi

 

%17 Yok

%1 Bölgesel

%39 Tesis%30 Birim

%13 Yerel









Diğer yandan AFAD verilerine göre Türkiye’de 1900-2014 yılları arasında 133 
adet teknolojik afet raporlandı ve bu kazalarda 5913 kişi hayatını kaybetti ve 
278 milyon dolar ekonomik kayıp meydana geldi. 

2018 yılı İlerleme Raporu’na göre Türkiye’nin, endüstriyel kirlenme ve risk 
yönetimi konusunda birçok AB düzenlemesi ile uyum düzeyi başlangıç 
aşamasında. Yine aynı rapora göre, Seveso II Yönergesi’ne uyum düzeyi 
yüksek olmakla birlikte, Endüstriyel Emisyonlar ve Seveso III mevzuatlarına 
uyum halen sağlanamadı. Bununla birlikte mevzuat açısından bakıldığında, 
Seveso III Yönergesi’nde Aarhus Sözleşmesi’ndeki yükümlülükler göz 
önüne alınarak halkın adalete erişimi ve çevresel konularda katılımının 
sağlanması amaçlanırken; 2019 yılı Türkiye Raporu’nda, çevresel konulara 
ilişkin mahkeme kararlarında hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanması ve 
çevresel bilgiye erişim hakkı ile halkın katılımı konularında sorunlar olduğu 
belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin halen Aarhus Sözleşmesi’ne taraf 
olmadığı vurgulanıyor. Endüstriyel kirlenme ve risk yönetimi konusunda 
da, eko-yönetim ve denetim programı ve Boya Yönergesi ile halen uyum 
sağlanamadığı vurgulanıyor.

Ayrıca rapor, gelecek yıl su ve endüstriyel kirlilikle ilgili düzenlemelere 
uyumun tamamlanması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönergesi’nin 
doğru olarak uygulanmasının sağlaması ve halkın katılımı ve çevresel bilgiye 
erişim hakkı ile ilgili müktesebata uyumun sağlamasını tavsiye ediyor.17

2.4. Sorunlar
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Birçok  firma, sahip olduğu kimyasal kütlesine orantılı olarak neden olabileceği 
felaketlerin farkında değil. Yapılan yatırımların, proses güvenliğinin 
gerçekleştirilmesi için yeterli olmaması da önemli sorunlardan biri. 

Bilgi ve sermayenin bir arada olması büyük önem teşkil ediyor. İnsan 
kaynağını yönetmek, teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak ve eğitimin önemi 
proses güvenliği konusundaki en büyük sorunlardan biri. Milyonlarca 
çalışanın çalışma süresi boyunca eğitilmesi çok zor olduğundan öğrenilmesi 
gereken bilgilerin MEB aracılığıyla okullarda verilmesi gerektiği de özellikle 
vurgulanan noktalardan biri.18 

İstanbul ve Marmara bölgesi gibi afet riski yüksek yerlerde, afet tehlikesi 
ve riskleri göz önüne alınmadan yapılan yatırımlar sonucunda bu risk 
bölgelerinde nüfusun ve sanayi tesislerinin artması çok daha büyük tehlikeler 
yaratıyor. Özellikle de İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi’nde 
beklenen büyük depremin ekonomik olduğu gibi, çevresel ve hayati açıdan 
çok büyük bir tehlike arz ettiğini unutmamak gerekiyor. 1999 yılında meydana 
gelen İzmit Körfezi Depremi’nde can kayıpları ve mali kayıplarla birlikte 
sanayi de etkilenmişti. Öyle ki, depremin ardından imalat sanayii iş yerlerinde 
bina, makine-teçhizat, mamul ve yarı mamul stok kaybı ile birlikte vasıflı ve 
vasıfsız iş gücünde eksilmeler olmuştu. Bazı tesislerde meydana gelen hasar 
sonucunda üretime ara verilmiş, bu nedenle üretim kaybı oluşmuş ve ihracat 
yapan kuruluşlar için de ihracatta azalma gerçekleşmişti.19  Bununla birlikte, 
Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi olan TÜPRAŞ’ta çıkan yangın günlerce 
sürmüştü. Alt ve üst seviyeli kuruluşların en fazla bulunduğu İstanbul, Kocaeli, 
İzmir, Kırıkkale, Kastamonu ve Tekirdağ’ın bir kısmı 1’inci deprem bölgesinde 
bulunuyor. Bu nedenle arazi kullanım planlamaları yapılırken, yeni kurulacak 
kuruluşların yakın çevresinde bulunan ve büyük bir kazadan en fazla 
etkilenme potansiyeline sahip olan bölgelerde inşa edilmesinden kaçınılması 
gerekiyor. Yani, aynı Seveso Yönergesi’nde olduğu gibi, Türkiye’nin de arazi 
kullanım planlarını önceden gözetmesi çok büyük önem arz ediyor. Bununla 
birlikte, Türkiye’nin Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kırıkkale gibi 
BEKRA kuruluşlarının birçoğuna ev sahipliği yapan şehirlerinde özellikle yerel 
yönetimlerin kapasitelerinin iyileştirilmesi gerekiyor.

Karşılaşılan sorunlardan önemli biri de, endüstriyel kazalara yönelik detaylı 
istatistiklerin bulunamıyor oluşu. Bunun yanı sıra, büyük kazaların toplum ve 
çevre üzerindeki etkisini gösterecek çevresel etki değerlendirme çalışmaları 
da yetersiz kalıyor. 

18 2018 Proses Güvenliği Sempozyumu 
19 Türkiye Deprem Vakfı, 17 Ağustos 1999 İzmir Körfezi Depremi’nin Hasar Durumu, 
http://deprem.gazi.edu.tr/posts/download?id=43388 (Erişim Tarihi: Nisan 2020)
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20 AFAD, 2014-2023 Büyük Endüstriyel Kazalar Yol Haritası Belgesi, 
https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/3907/xfiles/endustriyel_kazalar_son.pdf
(Erişim Tarihi: Nisan 2020)

2014-2023 Büyük Endüstriyel Kazalar Yol Haritası Belgesi’nde,  Türk ve 
AB mevzuatlarındaki boşluk analizi çalışmaları sonrasında ortaya çıkan 
eksiklikleri gidermek amacıyla oluşturulan gereksinimler ve eylemler ortaya 
koyuldu.20 

2.5. Gelecek Adımlar

Tablo 9: 2014-2023 Büyük Endüstriyel Kazalar Yol Haritası Belgesi Tarafından 
Ortaya Koyulan Gereksinimler ve Eylemler

Gereksinim 1: Seveso Yönergesi’nin uygulanmasını kolaylaştırıcı çalışmalar

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi

Eylem 1.1. Büyük endüstriyel kazaların 
önlenmesi ve etkilerinin azaltılması 
hakkında değerlendirme ve 
denetimlerin, mevzuat çalışmalarının, 
yetkili otoriteler arasında iş birliğinin, 
eğitim faaliyetlerinin, stratejik 
planların, yeni projeler vb. konuların 
daha etkin ve koordineli bir şekilde 
yürütülebilmesi amacıyla kurumlar 
arası iş birliğini artırmak.

AFAD, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı, 
Aile, Çalışma 
ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı

Özel sektör 
ve STK’lar 2014-2017

Eylem 1.2. Büyük endüstriyel kazaların 
önlenmesi ve etkilerinin azaltılması 
hakkında değerlendirme ve 
denetimlerin, mevzuat çalışmalarının, 
yetkili otoriteler arasında iş birliğinin, 
eğitim faaliyetlerinin, stratejik 
planların, yeni projelerin vb. konuların 
daha etkin ve koordineli bir şekilde 
yürütülebilmesi amacıyla konusunda 
uzman kişilerden oluşan yeni bir üst 
yapının kurulması gerekiyor. Önerilen 
bu yeni yapılanmanın altyapısının 
ve diğer gereksinimlerinin detaylı 
çalışmasını yapmak.

AFAD

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı, 
Aile, Çalışma 
ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı

2014-2016

Eylem 1.3. Büyük Endüstriyel Kazalarla 
ilgili yükümlülüklerin işletme sahipleri 
tarafından yerine getirilmesinin 
sağlanması için ilgili konular hakkında 
eğitim programı oluşturmak.

AFAD, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı, 
Aile, Çalışma 
ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı

Özel sektör 
ve STK’lar 2014-2016
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Gereksinim 1: Seveso Yönergesi’nin uygulanmasını kolaylaştırıcı çalışmalar devamı

Gereksinim 3: Arazi Kullanım Planlaması

Gereksinim 4: Risk Değerlendirme Metodolojisi ve Kaza Senaryoları

Gereksinim 2: Domino Etkileri

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi

Eylem 1.4. Kirleten öder sistemine 
göre kaza sonrası harcamak 
üzere acil durum fon politikaları 
oluşturmak.

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı

AFAD 2015-2017

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi

Eylem 3.1. Arazi kullanım 
planlaması ile ilgili hukuksal ve 
kurumsal politikalar oluşturmak.

AFAD, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı 2015-2017

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi

Eylem 4.1. Arazi kullanım 
planlaması ile ilgili hukuksal ve 
kurumsal politikalar oluşturmak.

AFAD, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, 
Özel Sektör

2015-2017

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi

Eylem 2.1. Seveso Bildirim 
Sistemine doğru ve güvenilir 
bilginin girilmesinin sağlanması.

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı

Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı

2015-2016

Eylem 2.2. Domino etkisini 
hesaplayabilmek için ulusal bir 
yazılım geliştirmek.

AFAD, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı, 
Aile, Çalışma 
ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı

2014-2017

Eylem 2.3. Büyük kaza etkilerine 
maruz kalacak bireylere ve AB’ye 
üye olunması durumunda diğer 
üye ülkelere güvenlik önlemleri 
ve prosedürleri konularında bilgi 
vermek.

AFAD

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı, Aile, 
Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı

2016-2019

Eylem 2.2. Büyük kaza riski 
bulunan kuruluşlar arasında bilgi 
paylaşımını sağlayacak yol ve 
yöntemler geliştirilip, prosedürler 
oluşturmak.

AFAD İçişleri Bakanlığı 2016-2017
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Gereksinim 6: Büyük Endüstriyel Kazaların Araştırılması, Raporlanması ve Denetimi

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi

Eylem 6.1. Seveso kuruluşlarının 
denetimi için prosedürü 
hazırlamak ve uygulamak.

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı, 
Aile, Çalışma 
ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı

2014-2016

Eylem 6.2. Büyük endüstriyel kaza 
sonrası raporlamanın yapılması için 
kaza rapor formatı belirlemek.

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı

2014-2015

Gereksinim 5: Büyük Endüstriyel Kaza Sırasında Uygulanacak Harici Acil Durum 
Planlarının Hazırlanması, Gözden Geçirilmesi, Test Edilmesi ve Revize Edilmesi

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi

Eylem 5.1. Harici eylem 
durum planı hazırlanması 
konusunda İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüklerinin eğitimlerinin 
sağlanması ülke genelinde 
endüstriyel kazalara ilişkin risk 
haritasının çıkarılması ve domino 
etkilerinin belirlenmesi için 
çalışmalar yapmak.

AFAD

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı, Aile, 
Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, 
Sanayiciler

2015-2017

Kaynak:  2014-2023 Büyük Endüstriyel Kazalar Yol Haritası Belgesi

Bunların yanı sıra, Türkiye’nin özellikle de çevre faslını kapsayan konularda çok 
daha fazla çalışması gerekiyor. İnsani krizlerin ve afetlerin risklerini ölçmek 
ve sıralayabilmek amacıyla oluşturulan INFORM Risk Yönetimi Endeksi’ne 
(Index for Risk Management) göre “yüksek risk” grubunda yer alan Türkiye, 
191 ülke arasından sahip olduğu risk açısından 53’üncü, bulundurduğu 
tehlikeler açısından 10’uncu ve en kötüsü baş etme kapasitesinde eksiklikler 
açısından 140’ıncı sırada yer alıyor.21  

Her ne kadar katılım müzakereleri fiilen durma noktasındaysa da Türkiye’nin 
AB’ye aday bir ülke olarak, AB ile iş birliği yapabileceği en önemli alanlardan 
biri çevrenin korunması. 2019 Türkiye Raporu’na bakıldığında da, Çevre ve 

21 Avrupa Komisyonu Afet Risk Yönetimi Bilgi Merkezi, INFORM Risk Yönetimi Endeksi Ülke Profili – Türkiye,
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/Countries/Country-Profile-Map
(Erişim Tarihi: Nisan 2020)
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İklim Değişikliği faslında Türkiye’nin belirli düzeyde hazırlıklı olduğu ve bazı 
ilerlemeler kaydettiği Komisyon tarafından belirtiliyor. Ancak rapor daha 
kapsamlı ve iyi koordine edilmiş çevre ve iklim politikalarının oluşturulması 
ve uygulanmasına duyulan ihtiyacın da altını çizmekte. 

Hiç şüphesiz ki, AB ülkelerinin yakın coğrafyasında konumlanan Türkiye’de 
gerçekleşebilecek çevresel sorunların AB’yi etkileme olasılığı ve AB’de 
gerçekleşen çevresel sorunların da aynı şekilde Türkiye’yi etkileme olasılığı 
çok yüksek. Bu nedenle, bu gibi konular hakkında sadece ulusal bir politika 
düzenlemek yetmediği gibi, özellikle yakın coğrafyadaki ülkelerle iş birliği 
içerisinde olmak çok büyük bir önem taşıyor. Son dönemlerde AB’nin 
çevre konusuna verdiği önem de göz önünde bulundurulursa, Türkiye’nin 
üyesi olmayı amaçladığı ve ayrıca bir numaralı ticaret ortağı olan AB’nin 
standartlarına uyum sağlaması çok büyük bir önem teşkil ediyor. Bu 
bakımdan, kamuyla birlikte sanayiye de önemli sorumluluk düşüyor. Sadece 
kimyasal maddelerin meydana getirdiği büyük kazaların önlenmesi değil, 
su kirliliği, hava kirliliği ve atıkların yönetimi konularında da adım atılması 
gerekiyor. Çevre standartlarına uyum sağlamanın maliyeti olsa da uzun 
vadede felaketlerin ve çok daha büyük mali kayıpların önleneceği dikkate 
alınmalı. Kısaca AB’nin Çevre müktesebatına uyum ve uygulanması ciddi 
bir yatırım gerektiriyor olsa da, bunun uzun vadede ekonomik olarak geri 
dönüşünün çok daha fazla olacağı unutulmamalı.
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