
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL 
KAZALARIN ÖNLENMESİ VE 
ETKİLERİNİN AZALTILMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİK 
KAPSAMINDA KAMUNUN 
BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ



 BÖLÜM 1

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi Şişecam Düzcam Mersin 
Fabrikası Şubesi Yönetmelik kapsamında alt seviyeli bir kuruluştur ve 
Yönetmelik’in 16. maddesi uyarınca aşağıdaki bilgileri kamu ile paylaşmaktadır.

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi,

İşletmecinin ismi: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi Şişecam 
Düzcam Mersin Fabrikası Şubesi
Kuruluşun tam adresi: Mersin-Tarsus Fabrikası Organize Sanayii Bölgesi 
Atatürk Caddesi No:1 Akdeniz / Mersin

2. Kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğunun ve 7. maddede 
belirtilen bildirimin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim 
sistemini kullanarak beyanının gerçekleştirdiğinin, alt seviye kuruluş 
olması durumunda da 10. madde gereğince gereğince hazırlamakla 
yükümlü olduğu Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi hazırlandığının 
belirtilmesi,

Kuruluşumuz bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Yönetmelik 7. maddede 
belirtilen bildirimin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim 
sistemini kullanarak beyanını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yapılan bildirime 
göre kuruluşumuz alt seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmelik 10. madde 
gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz BKÖP belgesini hazırlamış 
bulunmaktayız.

3. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dille açıklanması,

Kuruluşumuz Mersin-Tarsus Organize Sanayii Bölgesi içerisinde düz cam, 
buzlucam, enerji camları, ayna, güneş enerjisinden elektrik üretimi, atık ısıdan 
elektrik enerjisi üretimi faaliyetleri göstermektedir.

4. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen 
maddelerin; bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine 
ait basit açıklamaları,

Kuruluşumuzda büyük bir kazaya sebep olabilecek ksilen, hidrojen, sodyum 
nitrat, gümüş nitrat, motorin, doğalgaz, siklopentan, amonyak gibi kimyasallar 
bulunmaktadır. Bu maddelerin temel zararlılık özellikleri alevlenebilir, 
oksitleyici, toksik ve sucul ortama zararlı olmalarıdır. 

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi,

Kuruluşta büyük bir kaza olması durumunda “Acil Durum Planları”na göre 
müdahale gerçekleştirilecektir. Acil Durum Planı’nın müdahaleye yetersiz 
kaldığı durumda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne haber verilerek İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda İl Afet Müdahale Planı 
gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir. Ayrıca gerçekleşen kaza 
hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bilgi verilecektir.


