
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN 

AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN 

BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ 

Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Silivri İşletme Müdürlüğü yönetmelik kapsamında üst 

seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmeliğin Madde 16 uyarınca aşağıdaki bilgileri kamu ile 

paylaşmaktadır. 

BÖLÜM 1 

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi, 

İşletmecinin ismi: Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Silivri İşletme Müdürlüğü 

Kuruluşun tam adresi: İstanbul Silivri Alipaşa Mahalllesi BOTAŞ Sokak Bina N.64 

Silivri/İSTANBUL 

2. Kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğunun ve Madde 7’de belirtilen 

bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanının 

gerçekleştirdiğinin, üst seviye kuruluş olması durumunda da Madde 11 gereğince 

hazırlamakla yükümlü olduğu güvenlik raporunun hazırlandığının belirtilmesi 

Kuruluşumuz bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirimin 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanını gerçekleştirmiş 

bulunmaktayız. Yapılan bildirime göre kuruluşumuz üst seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmelik 

Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz güvenlik raporunu hazırlamış 

bulunmaktayız. 

3. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dille açıklanması, 

Kuruluş (Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi) ana faaliyet konusu yer altı doğal gaz 

depolamadır. Depo olarak bahsedilen yer daha önce keşfedilmiş ve bir miktar üretim yapılmış olan 

doğal gaz kuyularıdır. Doğal gazın bulunduğu alan rezervuar olarak adlandırılmakta olup gözenekli 

ve geçirgen bir kayaçtır. Genellikle doğal gaza olan talebin düştüğü yaz aylarında Kuruluş Ana 

İletim Doğal Gaz Hattından alınan doğal gaz kompresörler vasıtasıyla basınçlandırılarak 

rezervuarlara gönderilir. Bu işlemin adı “Enjeksiyon” olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemin tam 

tersi, yani doğal gaza olan talebin arttığı kış aylarında daha önce enjekte edilerek doldurulmuş olan 

rezervuardan doğal gazın kendi cazibesiyle (basınç farkından dolayı) üretilmesi işlemi “Geri 

Üretim” olarak adlandırılmaktadır. “Çalışma Gazı” ise bir depolama döneminde (12 aylık dönem) 

boş bir rezervuara enjekte edilebilecek ya da tam dolu bir rezervuardan üretilebilecek maksimum 

doğal gaz miktarıdır.   

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, 

Kuruluşta büyük kazaya sebep olabilecek Doğalgaz, Metanol, Motorin, Propan ve Kondensat 

bulunmaktadır. Bu kimyasalların tamamının fiziksel tehlikesi; Metanolün sağlık tehlikesi ve son 

olarak Motorinin çevresel tehlikesi bulunmaktadır.  



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

Kuruluşta büyük bir kaza olması durumunda “Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili 

Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan Dahili Acil Durum Planı kapsamında 

müdahale gerçekleştirilecektir. Dahili Acil Durum Planının müdahaleye yetersiz kaldığı durumda, 

il afet ve acil durum müdürlüğüne haber verilerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

koordinasyonunda il afet müdahale planı gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir 

BÖLÜM 2 

1. Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne 

ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de 

dahil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi, 

Kuruluşta “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı 

Tebliği” Madde 6 kapsamında proses ekipmanlarında 23 (yirmi üç) adet büyük kaza senaryosu 

çalışılmıştır. Bazı ekipmanlarda alev topu, buhar bulutu patlaması, flaş yangını, toksik yayılım 

senaryoları çalışılmıştır. 

Kuruluştaki bu ekipmanlarda ve alanlarda bulunan önleyici tedbirler ve sınırlayıcı tedbirler 

sayesinde senaryo edilen büyük endüstriyel kazanın meydana gelme frekansı, Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesinde büyük endüstriyel kaza frekasının sınır değeri olarak verilen 1x10-4/yıl’dan düşüktür. 

2. İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza 

indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, 

tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi, 

Kuruluşumuz, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, 

özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli 

düzenlemeleri yapmıştır. 

 

3. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapıldığının 

belirtilmesi. 

Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapılmaktadır. 

Kuruluşta güvenlik kavramının geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için kuruluş içi birimler ve 

kuruluş dışındaki birimler acil hizmet birimleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükler gibi idari 

mercilerle dilekçe veya mail yoluyla bilgi alışverişinde bulunmaktadır. 

 

 


