
 
 
 

     BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI 
Eti Bakır A.Ş. Samsun İşletmesinde depolanan tehlikeli kimyasal maddelerden (Amonyak, Oksijen) 
kaynaklanabilecek büyük endüstriyel kaza oluşturma riski ve bu riskin insana-çevreye zarar verme ihtimalinin 
olduğunun bilincindedir. Eti Bakır A.Ş. proses gereği kaynaklanabilecek büyük kaza riskleri ve kaza olma 
ihtimalini değerlendirerek büyük kazaların önlenebileceğine inanmaktadır. Bu kapsamda büyük endüstriyel 
kazaları önlemek ve kazalardan kaynaklanabilecek zararları en aza indirebilmek adına, tasarım, kurulum, 
işletme ve bakım faaliyetlerinin yönetilmesini sağlayan Güvenlik Yönetim Sistemi’ ni kurmuş ve bu sistemi 
sürdürmektedir. 

Güvenlik yönetim sistemimiz doğrultusunda; 

- Güvenlik Yönetim Sistemi faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için güvenlik yönetim organizasyonu 
oluşturacağımızı organizasyonda görev alan personellerin görev, yetki ve sorumluluklarını 
tanımlayacağımızı, alt işveren çalışanları, ziyaretçiler dahil tüm çalışanlar için gerekli eğitimleri 
sağlayacağımızı, çalışanlar arasında güvenlik kültürünün oluşturulması ve sürekliliğinin 
sağlanması için faaliyetler gerçekleştireceğimizi, kamu kuruluşları ve çevre kuruluşlar ile gerekli 
bilgi alışverişini sağlayacağımızı, 

- İç ve dış nedenlerden (proses gereği ya da doğal afetler vb.) kaynaklanabilecek potansiyel 
güvenlik tehlikeleri ve tesisteki yapısal bütünlük üzerindeki tehditleri uygun yöntemler ile 
sistematik bir şekilde tanımlayacağımızı, faaliyetlerden doğan toksik yayılım, patlama ve yangın 
risklerini kantitatif olarak belirleyeceğimizi ve gerekli görülen önlemlerin alınması için gereken 
araç gereç ekipmanları sağlayacağımızı, 

- Güvenlik Yönetim Sistemi gereği olan, bakım onarım ve proses işleyişini de kapsayan prosedür 
ve talimatlar oluşturacağımızı, prosedür ve talimatları sürekli güncel tutacağımızı, depolama ve 
proses gibi tüm faaliyetlerin işletimi esnasında güvenliği sağlamak amacıyla izleme, kontrol ve 
uyarı sistemlerini kuracağımızı, 

-  Büyük kaza tehlikelerinin önlenmesi politikası kapsamında işletmemizde bulunan tüm 
birimlerdeki değişiklikleri yönetmek amacıyla mevcut tesislerdeki değişiklikler, yeni tesis veya 
depolama tesislerdeki değişikliklerin planlaması ile personel değişiminin izlenmesi ve kontrol 
edilmesi için bir sistem tanımlayacağımızı, değişim sonrası kontrol mekanizması 
oluşturacağımızı, 

- Öngörülebilir acil durumların belirlenerek büyük kazaların insan ve çevre sağlığına olabilecek 
etkilerini azaltmaya yönelik bir acil durum planı oluşturacağımızı ve acil durum planını düzenli 
aralıklarla tatbik ederek kamu ve çevre kuruluşlarını da (afad, il sağlık müd., vb) davet ederek 
eksikliklerle ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri gerçekleştireceğimizi, 

- Güvenlik Yönetim Sistemi ile belirlenen hedeflere uyumun belirlenmesi için prosedürler 
çerçevesinde sistemin performansını izleyeceğimizi, uyum sağlanmaması durumunda düzeltici 
faaliyetleri gerçekleştireceğimizi. Güvenlik Yönetim Sisteminin performansını geliştirmek için her 
yıl ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyeceğimizi, 

- Büyük Kaza Önleme Politikası ve Güvenlik Yönetim Sistemini belirli aralıklarla iç ve dış 
denetimlerle periyodik olarak denetlenip gözden geçirilmesi için sistem oluşturacağımızı ve 
uygulayacağımızı, 

Doğaya ve insana değer veren her türlü canlının yaşama hakkı olduğunu savunan Eti Bakır A.Ş.olarak 
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına sürekli iyileştirme çalışmalarımıza devam 
edeceğimizi ve güvenlik yönetim sistemlerinin tüm şartlarına uyacağımızı taahhüt ederiz. 
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