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1. İŞLETMECİNİN İSMİ VE KURULUŞUN TAM ADRESİ 

Kuruluşun Ticari Unvanı : ÇUKUROVA KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş. 

Kuruluşun Adresi  : MANİSA OSB I. KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH. ELLİNCİYIL 
CAD. NO:10 YUNUSEMRE MANİSA 

Telefon, Fax ve E-Posta:  (236) 233 23 20,  (236) 233 2828,  info@cukurovakimya.com.tr 

 

2. ‘’Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik’’ KAPSAMINDA TABİ OLUNAN HÜKÜMLER 

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. Yönetmelik Ek-1’in Notlar bölümünün 4’üncü maddesinde 

tanımlanan toplama kuralını uygulayarak faaliyetlerini ‘’Üst Seviyeli Kuruluş’’ olarak belirlemiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bildirim sistemini kullanarak doğru ve eksiksiz bir şekilde depoladığı 

kimyasal maddelerin miktarını beyan etmiştir. Bu beyanda bildirilen kimyasal maddelere göre gerekli 

analizlerini yaparak riskleri ve alınacak önlemleri belirleyerek ‘’Güvenlik Raporu’’ hazırlamıştır. 

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.; 

a) Beyan ettiği tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması, 

b) Beyan ettiği tehlikeli maddelerin niteliğinde bir değişiklik olması, 

c) Beyan ettiği tehlikeli maddelerin fiziki şeklinde ve/veya uygulanan proseslerde kuruluşun seviyesini 

etkileyecek bir değişiklik olması, 

ç) Bildirim sistemi üzerinden verilen kuruluş bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması, 

d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi, devredilmesi veya bu Yönetmeliğin kapsamı dışına çıkması, 

hallerinde yönetmelikte belirtilen sürelerde bildirimini günceller. 

 

3. ÇUKUROVA KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.’de GERÇEKLEŞTİRLEN FAALİYETLER 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 1974 yılında tesis edilen Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. 70.000 

metrekarelik bir alan üzerine kuruludur. %28 oranında kapalı alana sahip Çukurova Kimya İzmir 

limanına yaklaşık 40 km, İzmir Havaalanına 56 km uzaklıkta olup İzmir-İstanbul karayolu üzerindedir.  

mailto:info@cukurovakimya.com.tr


1976 yılında, fenol-formaldehit ve furan reçineleriyle birlikte ilgili katalizöleri, üretmeye başlayan 

Çukurova Kimya o yıllarda furfural, furfuril alkol ve döküm reçineleri üreten Türkiye’nin öncü ve tek 

tesisidir.  

Araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte Firma 1991 yılında döküm sektörü için, ekzotermik ve 

izolasyon karakterli besleyici gömlek üretimine başlamış ve aynı yıl içerisinde alkali fenolik reçinelerde 

de önemli başarılar elde edilmiştir. Çukurova Kimya araştırma imkânları ile 1993 yılında endüstriyel 

fenolik reçinelerini geliştirmeye yönelik ilk sonuçlara ulaşmıştır.  

4. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZAYA SEBEP OLABİLECEK MADDELER 

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. genelinde yapılan risk analizleri ve değerlendirmeler sonucu; yanıcı 

parlayıcı, toksik, aşındırıcı, çevresel zararı vb. etkileri olan Fenol, Formalin, Para formaldehit, İzopropil 

Alkol, Hidroklorik Asit, Hegzamin, Alüminyum Tozu, Furfuril Alkol, Potasyum Alüminyum Florür, 

Potasyum Hidroksit gibi kimyasal maddeler belirlenmiştir. Bu kimyasal maddelere ait bilgiler özet 

haline getirilerek ilgili resmi kuruluşlara bilgilendirme amaçlı teslim edilmiştir. 

5. BÜYÜK BİR KAZA OLMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLERE DAİR 

BİLGİLER 

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. ‘’ ’Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında yapmış olduğu değerlendirmeler ve risk analizleri ile muhtemel 

acil durumları ve büyük kaza olasılıklarını belirlemiştir. Öncelikle bu acil durumların ve kazaların 

oluşmaması için teknik ve idari önlemler alınmıştır.  

Bu kapsamda tecrübeli personel istihdam edilmiş ve mevcut personeller bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. 

Bunun yanı sıra kazaların ve acil durumların oluşmasını engellemek ve olduktan sonra etkilerini 

azaltmak amacıyla teknik yatırımlar yapılmış, yatırım bütçesi ve önceliği doğrultusunda bu yatırımlar 

devam etmektedir. Acil durumlara ve kazalara nasıl müdahale edileceği konusunda oluşturulan 

Güvenlik raporu, acil durum planı ve ilgili iş talimatları hazırlanmış olup tüm personele tebliğ edilmiştir. 

2. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA BAŞA ÇIKMAK VE ETKİLERİNİ 

AZALTMAK İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER 

Büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve etkilerini azaltmak için öncelikle gerekli tanımlamalar ve 

görev paylaşımları yapılmıştır. Hızlı ve sistematik bir şekilde kazaya müdahale edilebilmesi için 

öncelikle büyük kaza senaryoları belirlenmiş, sebep ve sonuçları irdelenmiştir. Bu kaza senaryolarının 

olası etkileri ve müdahale yöntemleri güvenlik raporunda ve dahili acil durum planında detaylı olarak 

açıklanmıştır. Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. bünyesinde acil durum ekipleri oluşturulmuştur. Büyük 

kaza meydana gelmesi halinde destek alınacak olan kamu kurumları konu ile ilgili bilgilendirilmiştir. 



3. HERHANGİ BİR BÜYÜK KAZAYA MÜDAHALE İÇİN ACİL HİZMET 

BİRİMLERİYLE İŞ BİRLİĞİ 

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.  Büyük endüstriyel bir kaza olma ihtimaline karşı, bünyesinde 

bulunan, büyük kaza senaryo dokümanındaki senaryolara dâhil olan her bir tehlikeli madde için 

müdahale yöntemi ile koruyucu donanım bilgilerini içeren tehlikeli madde müdahale kartlarını 

hazırlamış, bu kartları il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, büyükşehir itfaiye 

teşkilatına ve organize sanayi bölgesine sunmuştur. 


