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Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri Ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzabe Tesisi Şubesi
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: Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri Ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzabe
Tesisi Şubesi
Kuruluşun tam adresi: Kerimbey OSB Sakarya No:34 Tekkeköy/ SAMSUN
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 alt seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmelik
Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz BKÖP belgesini hazırlamış
bulunmaktayız.
3. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dille açıklanması,
Kuruluşumuz hurda metallerin ergitilmesi suretiyle geri kazanımı sağlanarak Çelik Kütük Üretimi
konusunda faaliyet göstermektedir. Ayrıca kuruluşumuzda proses kaynaklı yan ürün olarak cüruf
oluşmaktadır.
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 LPG, oksijen, baca tozu kimyasalları
mevcuttur. LPG kimyasalının yanıcı ve çevresel etkileri bulunmaktadır. Oksijen kimyasalının
çevresel etkileri bulunmaktadır. Baca tozu kimyasalının çevresel etkileri bulunmaktadır. Ayrıca
kuruluşta büyük bir kazaya sebep olabilecek yakıt, boya grubu gibi düşük tonajlı kimyasallar
mevcuttur. Bu kimyasalların yanıcı, toksik ve çevresel etkileri bulunmaktadır.
5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi,
Kuruluşta büyük bir kaza olması durumunda İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine dayanılarak
hazırlanan Acil Durum Planı mevcuttur. Acil Durum Planının yetersiz kaldığı durumlarda İl Afet
ve Acil Durum Müdürlüğü’ne, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, OSB’ye haber verilerek
müdahale faaliyetleri yürütülecektir.

