
 

HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "TÜRKİYEDEKİ 

YETKİLİ OTORİTELERİN SEVESO II DENETİMİNDEKİ  KURUMSAL 

KAPASİTELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ” PROJESİ 

 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan 96/82/EC sayılı Seveso II Direktifi, üye 

ülkelerde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve kazaların meydana gelmesi durumunda insan 

ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla uyumlaştırılarak “Büyük 

Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” adıyla 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak iç hukukumuza aktarılmıştır. 

Yönetmeliğe temel teşkil eden Seveso II Direktifini 1999 yılından bu yana uygulayan ve önemli 

ölçüde bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan, ayrıca Seveso II Direktifinin daha etkin bir şekilde 

uygulanabilmesi için Seveso Akademi gibi bir eğitim kurumunu kurmuş olan Hollanda’nın uzun 

yıllardan bu yana elde ettiği deneyim ve kazanımlardan ülkemizin de yararlanması amacıyla bu 

proje gerçekleştirilmiştir. 

Projenin Hedefleri 

1. Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında denetim yapacak her 

iki Bakanlık personelinden oluşan çekirdek bir denetim ekibinin uygulamaya yönelik olarak temel 

seviyede eğitim alması. 

2. Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılacak 

denetimlerin kapsamına ve uygulanmasına ilişkin ana unsurların belirlenmesidir. 

 

Proje kapsamındaki faaliyetlere, Hollanda Hükümeti adına yabancı uzmanlar, İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığından iş müfettişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili birimlerinden 

uzmanlar katılmışlardır. 

Proje kapsamında, eğitim faaliyetleri ve pilot denetimler yapılmıştır. İki modülde konuyla ilgili 

personele eğitimler verilmiş, ülkemizdeki üst seviyeli bir sanayi kuruluşunda ve Seveso II 

Direktifi kapsamında yer alan 3 Hollanda kuruluşunda pilot denetimler gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, Hollanda’da 2007 yılında kurulan Seveso Akademi’de Seveso II Direktifi kapsamında 

denetim yapan müfettişlerin nitelikleri ve eğitimleri hakkında bilgiler edinilmiştir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

"Türkiyedeki Yetkili Otoritelerin Seveso II Denetimindeki  Kurumsal Kapasitelerinin 

Güçlendirilmesi” G2G Projesi ile Başkanlığımız adına önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu 

proje, Yönetmelik kapsamındaki kuruluşların denetimi ve bu kuruluşlar tarafından hazırlanacak ve 

uygulanacak olan güvenlik raporu, acil durum planı, büyük kaza önleme politikası, güvenlik 

yönetim sistemi gibi unsurların yeterliliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili hususlara önemli 

katkılar sağlamıştır. 


