“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”
gereği
KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ
BÖLÜM 1
1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:
Unvan: TOYO Matbaa Mürekkepleri San.ve Tic. A.Ş
Adres: Keçiliköy OSB Mah. Hasan Türek Blv. No: 6 Merkez Köyü/ Merkez Bucağı/ Yunus emre/
Manisa
2. “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanması:
Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB
sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.
Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde
kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10 gereğince
kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi’ hazırlanmıştır.
3. Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:
Muhtelif renkli ve siyah matbaa mürekkepleri, soğuk vernik, emaye boya, tiner tasarımı, üretimi ve satışı
yapılmaktadır.
İlk karıştırma, ezme ve formül tamamlama prosesleri ürün gruplarına göre tamamı ya da bir bölümü
gerçekleşmektedir.
Üretim alanı, ürünlerin içeriğine bağlı olarak yağ bazlı ve solvent bazlı üretim olarak ayrılmaktadır.
Üretim süreci, iş istasyonu bazında iş akışı ile izlenmektedir. İş istasyonlarının bazıları belirlenmiş ürün
grubu üretimi ve bazı iş istasyonları ise nihai ürün ya da yarı ürün üretimi için planlanmıştır.
İş istasyonları genel olarak ilk karıştırma, ezme, formül tamamlama ve dolum fonksiyonları için
tasarlanmıştır.
4. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda
verilmiştir:
11/12/2013 tarihli ve 28848
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Maddelerin ve
Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik uyarınca Zararlılık
Kategorileri
‘P’- FİZİKSEL ZARARLAR

H KODLARI

P5b ALEVLENİR SIVILAR

H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

P5c ALEVLENİR SIVILAR

H226: Alevlenir sıvı ve buhar

‘E’ – ÇEVRESEL ZARARLAR
E2 Sucul ortam için zararlı

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:
Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil Durum Eylem
Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.
Kuruluşta büyük kaza olması halinde gerekli önlemler ve yapılması gerekenler hakkında detaylı
çalışmalar yapılmış, çalışmaların dökümantasyonu sağlanmış ve tüm personel acil durumlar hakkında
yeterli eğitimi almıştır. Kuruluşta bir kaza meydana gelmesi halinde ilgili kurumlara “acil durum
hallerinde iç/dış iletişim numaraları listesi” doğrultusunda personel tarafından bilgi verilecektir. Bu
durumda derhal olay yerinden uzaklaşıp güvenli bir bölgede kalınarak kaza tehlikelerinin ortadan
kaldırılması beklenmelidir.
Kuruluşta alevlenir , çevre ve sağlık için tehlikeli maddeler depolanmaktadır. Kuruluşta yangın,
patlama ve çevre kirliliği ile sonuçlanabilecek kazalar senaryo edilmiş ve bu kazalara yönelik önlemler
alınmıştır..
Kuruluşta meydana gelebilecek tüm kaza senaryoları değerlendirilerek rapor hazırlanmış, tehlikeli
maddeleri tanımlayan ve müdahale yöntemi hakkında bilgi veren Tehlikeli Maddeye Müdahale
Kartları hazırlanarak İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
ve Menemen İtfaiye Şube Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Nasıl bilgilendirilirim?
• Polis / itfaiye araçları
• Hoparlör duyuruları, sirenler
• Radyo ve TV anonsları

Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?
• Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),
• Koku ile,
• Yüksek bir patlama ile,
• Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,
• Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

Önce ne yapmam gerekiyor?
• Kaza mahallinden uzak durun,
• Kaza yerini ziyaret etmeyin,
• Çocukları eve getirin, dışarda oynamalarına izin vermeyin,

• Engellilere ve yaşlılara yardım edin,
• Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,
• Pencere ve kapıları kapatın,
• Ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

Sonra ne yapacağım?
• Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin.
• Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının.
.Şayet televizyon veya radyodan alandan uzaklaşmanız istendi ise. Evden çıkın ve yüksek kodda
bulunan alanlara doru gidin, kaza mahallinden uzaklaş

Hiçbir koşulda ne yapmamalıyım?
• Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin.
• İstenmeden evi terk etmeyin ve yürüyerek veya araba ile kaçmayın. Yani sadece kendinizi
tehlikeye atarsınız

