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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Görüşülmekte olan 2/839 sayılı kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması hususunda gereğini 
emir ve müsaadelerinize arz ederim. 26.07.2016

  Haydar Akar   
  Kocaeli

                                        

Not: Teklifin doğrudan gündeme alınması Genel Kurulun 26/7/2016 tarihli 118’inci Birleşiminde kabul 
edilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

OSB’ler ve diğer sanayi kuruluşları için özel teçhizat ve yeterliliğe sahip “İtfaiye Teşkilatı” 
kurulması hakkında kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

  Haydar Akar   
  Kocaeli

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/839)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

TALİ İçişleri Komisyonu

GEREKÇE

Günümüzde, hızlı gelişen kalkınma süreçlerine bağlı olarak büyük yatırımlarla birçok yeni sanayi 
kuruluşu faaliyete geçmektedir. Her yıl bu sanayi kuruluşlarının yüzlercesinde meydana gelen yangınlar 
azımsanamayacak sayıda maddi ve manevi kayıplar yaşatmaktadır. Ülke ekonomisine büyük darbe 
vuran bu yangınlar vuku bulduğu bölgedeki insanlara ve çalışanlara da büyük tehlikeler yaratmaktadır.

Özellikle son dönemlerde sıkça basında da yer alan, sanayi tesislerinde çeşitli nedenlerden 
kaynaklanan yangın ve patlamalara dair haberler, kamuoyunda da büyük üzüntü yaratıyor.

Sanayi bölgelerinde yaşanan yangınlar, diğer yangın türlerine göre can ve mal riski açısından daha 
büyük tehlikeler taşımaktadır.
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Kocaeli bölgesi gibi sanayinin yoğun olduğu yerlerde sanayi yangınlarını söndürmeye yönelik 
itfaiye teşkilatının bulunmaması, hayati bir eksikliktir. Türkiye’nin en büyük rafineri ve ülkemizin en 
önemli petro-kimya tesisinin bulunduğu bir sanayi kentinde böyle bir riski göz ardı etmemek ve gerekli 
önlemleri biran önce almak gerekmektedir.

Ülkemizdeki en yoğun ve en büyük sanayi kuruluşlarının olduğu Marmara Bölgesi deprem kuşağı 
üzerinde yer almaktadır. Bu riskleri göz önünde bulundurarak yaşanabilecek doğal bir felakette can ve 
mal kayıpları minimalize etmek, gerekli önlemleri almak devletimizin birincil görevleri arasında yer 
almaktadır.

Hafızalarımızdan silinmeyen 19 Ağustos 1999 depreminde, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin 
İzmit’teki rafinerisinde başlayan yangın Kocaeli’de enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına 
büyük bir tehdit oluşturmuştu. Rafinerideki 30 dev akaryakıt tankından birinde başlayan yangın, kontrol 
altına alınamamıştı. Günlerce süren yangın diğer 8 tanka sıçramıştı. Yetkililer LPG tanklarının infilak 
etmesinden korkuyor ama ellerinde bu tip yangınlara müdahale edebilecek teknik ve yeterli teçhizat 
yoktu. Böyle bir patlamada çevrede tek bir canlının kalmayacağı belirtiliyordu.

Körfez ilçesinde ve çevre ilçelerde irili ufaklı çok sayıda parlayıcı ve yanıcı madde üreten dolum 
tesisi bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ndeki Tever Sunta Fabrikası’nda 
çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen günlerce devam etmişti. Yangının yarattığı 
tehlikeden ötürü bölgenin elektrik ve doğal gazı kesilmiş, çevredeki evler boşaltılmıştı.

DHL Lojistik firmasında 3 Nisan 2012 günü çıkan yangından sonra fabrika küle dönerken, aradan 
24 gün geçmesine rağmen yangın tamamen söndürülememişti.

Bu yaşanan olaylar bize sanayi bölgelerindeki kaza ve yangın riskinin kontrolünün ne denli önemli 
olduğunu göstermektedir. Sanayi yangınlarında oluşan maddi hasarlar ekonomik anlamda büyük 
kayıplar yaratmaktadır. Bu gibi durumlarda yangın riskinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması büyük önem arz ediyor.

Bu bölgede meydana gelen sanayi yangınlarının söndürülmesi İstanbul ve Kocaeli bölgesindeki 
itfaiye teşkilatları ile yapılıyor. Çıkan yangınlara zamanında müdahale edilemediği için yangınlar 
büyüyor.

Birçok yanıcı ve patlayıcı hammaddeyi bünyesinde barındıran bu fabrikalarda vuku bulan 
yangınlar büyük patlamalara sebebiyet vermekte, günlerce, hatta haftalarca süren bu yangınlar büyük 
maddi hasarlar yaratmaktadır. Birçok OSB’nin bulunduğu bu bölgelerde çıkan yangınlar diğer sanayi 
kuruluşlarına da tehdit oluşturmaktadır.

Türkiye’deki kimya, otomotiv, metalürji ve boya sektörünün yaklaşık üçte biri deprem kuşağı 
üzerinde bulunan Gebze bölgesindedir. Birçok riski bir arada barındıran bölgemizdeki sanayi yangınları 
için gerekli önlemlerin alınması adına, ilerde yaşanabilecek muhtemel can ve mal kayıplarının 
azaltılması için sanayi yangınlarına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edebilecek özel teçhizatlı 
İtfaiye Merkezi kurulması zorunluluk arz etmektedir. 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ HAYDAR AKAR’IN TEKLİFİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 tarihli Organize  Sanayi Bölgeleri Kanununa aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3- 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesi 

ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak, kimyasal madde üreten-dağıtan-stoklayan, yanıcı-patlayıcı 
hammaddeyi bünyesinde barındıran birden fazla OSB’nin yerleşik olduğu illerde, bünyesinde yangın 
söndürme uçağı ve helikopter bulundurabilecek yeterliliğe sahip özel teçhizat kapasiteli İtfaiye Teşkilatı 
ilgili OSB’lerin ortak katılımı ile kurulur. Kurulan tam teçhizatlı bu itfaiye teşkilatı lüzumu halinde 
diğer sanayi kuruluşlarına da hizmet verir” 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


