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N. 105/2015 Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 maddesında 

BİLGİLENDİRME SAYFASI 

Porto Marghera sanayi bölgesinde yaşayanlar için 

Porto Marghera Sanayi Kompleksi'nde, “büyük kaza riski altında” olarak tanımlanan 

faaliyetleri yürüten “Seveso” mevzuatına tabi sekiz fabrika bulunmaktadır. 

Tüm tesisler, sistemin maksimum güvenliğini sağlamak için gerektiğinde Yöneticiden 

değişiklik yapmasını isteyebilecek İtfaiye ve ARPAV teknisyenleri tarafından sürekli 

kontrollere tabi tutulur. Kurulan güvenlik sistemleri ve şirket tarafından bir güvenlik yönetim 

sisteminin hazırlanması sayesinde ciddi bir kazanın meydana gelme olasılığı oldukça uzaktır. 

Ancak her şeye rağmen, tehlikeli maddelerin salınmasına ve bunun sonucunda kaza 

senaryolarına yol açabilecek bazı anormallikler veya arızalar meydana gelebilir. 

AKTİVİTELER  KAZA SENARYOSU 
 

Alkeemia 

Saf hidroflorik asit ve sulu çözeltide üretimi ve 

depolanması, sülfürik asit ve oleumun depolanması. 

 Alkeemia 

Hidroflorik asit, amonyak ve oleum salınımı olasılığı, 

toksik bir bulut oluşumuna neden olur. 

   

Altuglas  

Hidrojen siyanür (amonyak, metan ve oksijenden sentez 

yoluyla elde edilir) ve asetondan başlayarak 

asetonhidrin üretimi. 

 Altuglas  

Hidrojen siyanür ve amonyak salınımı ve bunun 

sonucunda toksik bir bulut oluşumu olasılığı. Ateşin 

tutuşmasıyla birlikte aseton salınımı olasılığı. 

   

Decal Italia 

Petrol, petrokimya ve kimyasal ürünlerin sıvı halde 

taşınması ve depolanması. 

Eni Sustainable Mobility 

Propan, bütan ve LPG karışımı gibi sıvılaştırılmış 

gazların üretimi; gaz; Turbojet ve ısıtma için petrol; 

motorlar ve ısıtma için dizel yakıt. 

Petroven 

Sıvı hidrokarbonların alınması, taşınması ve 

depolanması 

San Marco Petroli 

Sıvı hidrokarbonların alınması, taşınması ve 

depolanması 

 

 Decal Italia, Eni Sustainable Mobility, Petroven e San 

Marco Petroli 

Işınlama ve/veya parlama yangını senaryoları ile birlikte 

yanıcı sıvı petrol ürünleri salma olasılığı. 

 

Sapio 

Teknik gazların üretimi ve dağıtımı 

 Sapio 

Zehirli bir bulut oluşumuyla birlikte amonyak salınımı 

olasılığı. Sonuç olarak tutuşma ve ışınlama ile yanıcı 

gazların salınma olasılığı. 

   

Versalis 

Hafif hidrokarbon üretimi, aromatik ekstraksiyon ve 

petrol ve kimyasal ürünlerin depolanması 

 Versalis 

Sonuç olarak tutuşma ve ışınlama ile yanıcı gaz veya 

sıvıların salınma olasılığı. 

 

[İTALYA 

CUMHURİYETİ 

ARMASI] 

tradu
Certificazioni 10.2022



Venedik Kaymakamlık- Hükümet Bölge Ofisi 
Alan V - Sivil Koruma, Sivil Savunma ve Kamu Yardımlarının Koordinasyonu 

Bu tesislerde, ARPAV ağı üzerinden EZI/SIMAGE'in ortak ameliyathanesine her 

bir kirletici için belirlenen eşik değerlerinin aşıldığını tespit ettikleri anda akustik 

bir sinyal gönderen SIMAGE izleme ağının sensörleri bulunur ve Fabrika 

Müdüründen bir kontrol talep eder. Anormallik doğrulanırsa ve popülasyon 

tarafından algılanabilir bir olay olarak algılanabiliyorsa, DİKKAT 

[ATTENZIONE] durumu tetiklenir ve EZI/SIMAGE Operasyon Odası 

aşağıdakileri gerçekleştirir: 

1) İtfaiye ve ARPAV'ı bilgilendirmek; 

2) Valiyi ve PEE'de (Dış Acil Durum Planı) tanımlanan acil durum ve kurtarma 

müdahalelerinden sorumlu tüm konuları bilgilendirin; 

3) durumun gelişimini izleyin. 

 

 

 

 

Olayın harici sonuçları olabileceği ve ALARM durumu tetiklendiğinde, 

Kaymakamlığin İtfaiye, ARPAV, SUEM118, Venedik Belediyesi, Sanayi 

Bölgesi İdaresi, Polis ile işbirliği içinde geliştirdiği PEE (Harici Acil Durum 

Planı) hemen etkinleştirilir kuvvetler, Sivil Koruma Gönüllüleri, Metropolitan 

City, Veneto Bölgesi. 

 

Olaya karışabilecek bölgedeki sakinleri derhal bilgilendirmek için Venedik Belediyesi siren 

sesinin aktivasyonunu ayarladı. 

Bölgedeki vatandaşlar ve operatörler, simage@arpa.veneto.it adresine ad, soyad ve adres 

bilgilerini içeren bir e-posta göndererek abone olabilecekleri bir çevre izleme sistemi olan 

SIMAGE tarafından sağlanan SMS hizmeti aracılığıyla da bilgilendirilmeyi talep edebilirler. 

bilgi mesajlarının gönderilebileceği telefon numarası. 

 

Alanda bulunan herkes, siren sesiyle veya SMS'i aldıktan sonra, derhal içeride kapıları ve 

pencereleri kapalı bir sığınak bulmalı ve her zaman alarmın sesiyle iletilecek olan alarm kesilene 

kadar orada kalmalıdır. sirenler ve SMS gönderme. 

 

Bir kaza durumunda yapılması gereken davranışa ilişkin bilgi formu ekte yer almaktadır. 

 

 

Olası bir kazadan etkilenebilecek alanların zarfı aşağıdadır: 
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SİREN SESİ OLURSA NE YAPILMALI 
Genel bir alarm durumunda etkinleştirilecek kendini koruma önlemleri 

İçeride mümkün olan en uygun alana sığının. 

Bir mekanın uygunluğunu artıran özellikler şunlardır: 

- daha az açıklığın varlığı 

- suyun mevcudiyeti 

- bilgi alma aracının varlığı 

Tüm pencereleri ve dış kapıları kapatın 

Resmi iletişim kanallarından haberdar olun (Venedik Belediyesi'nin web sitesi ve sosyal 

kanalları) 

Acil iletişim için hatları boş bırakmak için telefonu yalnızca gerçek ihtiyaç durumunda kullanın. 

Dışarıyla iletişim kuruyorsanız havalandırma veya iklimlendirme sistemlerini durdurun. 

Çocukları okuldan almaya gitmiyin. Güvenli bir yerdeler ve öğretmenlerinin koruması altındalar. 

Siren sesi ile alarm ve bildirimin kesilmesi ve SMS gönderilmesi durumunda 

Buharların durgun olabileceği, özellikle yeraltı veya bodrum katları olmak üzere, tesislere 

yeniden girmeye özellikle dikkat edin. 

İç mekanı havalandırmak için tüm pencereleri ve kapıları açın 

 

 

 

fabrikaların çevresi 
Büyük Kaza Riski Altındaki Bölge 
Kesin etki alanı 
Hasar alanı 
Dikkat alanı 
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SIK SORULAN SORULAR 

PEE nedir? 

Dış Acil Durum Planı - Bir kazanın sonuçlarını sınırlandırmak ve en aza 

indirmek ve insan sağlığını korumak ve insan sağlığını korumak için 

Kaymakamlığin, insan ve çevre için tehlikeli olan belirli miktarlarda maddeyi 

tutan ve/veya tedavi eden tüm kuruluşlar için doğal ortam hazırlaması 

gereken  bir belgedir. 

 

 
 

 

Kim onu hazırlar? 

PEE, Kaymakamlık, İtfaiye, Arpav, Venedik Belediyesi, SUEM 118, Organize Sanayi 

Bölgesi, Polis Teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi, Veneto Bölgesi'nden oluşan teknik tablo ile 

hazırlanır. Bu bileşenlerin bazıları ayrıca, tesisin güvenliğini kontrol etmek için Bölgesel 

Teknik Komite'ye katılır ve gerektiğinde maksimum risk azaltma için ek araçlar reçete eder. 

Bu ne için? 

PEE aşağıdakilere hizmet eder: 

➢ Beklenen potansiyel riskle ilgili olarak bir kazaya karışabilecek 

alanı ve çevredeki yapıları tanımlayın; 

➢ teknik tabloya katılan ve bir alarm durumunda müdahale edecek 

kuruluşlar tarafından sırasıyla benimsenecek prosedürleri 

tanımlamak ve koordine etmek; 

➢ Nüfusu büyük bir kaza durumunda benimsenmesi gereken 

davranışlar hakkında bilgilendirin. 

 

 

 

 

 
 

O nasıl çalışır? 

 Bir kaza tesis dışındaki alanları etkilediğinde; 

 Ezi/Simage Operasyon Odası, tesis yöneticisine danışarak, ilgili tüm Organlara 

bildirim prosedürünü etkinleştirir; 

 Acil durum sirenleri ve SMS gönderimi ile anında haberdar olan vatandaşların 

hemen kapalı sığınağa gitmesi; 

 İtfaiye, SUEM ve ARPAV teknisyenleri kaza mahalline gider; 

 Polis Güçleri (Eyalet Polisi, Carabinieri, Guardia di Finanza, Yerel Polis) kazadan 

etkilenen bölgeye erişimi yalnızca kurtarma görevlileriyle sınırlandırır; 

 Vali, operasyonları koordine ettiği ve kendisini durumdan haberdar ettiği Kurtarma 

Koordinasyon Merkezini harekete geçirir; 

 İtfaiye tarafından kazanın sona erdiği açıklanır açıklanmaz Vali, Belediye Başkanı 

aracılığıyla siren sesi, SMS gönderimi ve web sitesinde ve  Venedik Belediyesi 

sosyal ağlarda bilgilerin yayınlanması yoluyla her şeyi açıklığa kavuşturur. 
Gerçekten işe yarıyor mu? 

EEP her üç yılda bir güncellenir ve etkinliğini doğrulamak için tatbikatlar 

yapılabilir. Kritik sorunlar ortaya çıkarsa, sistemde veya müdahale 

yöntemlerinde benimsenecek iyileştirme değerlendirilir. 

 

 

 

Daha fazla bilmek isterim ... 

Venedik Kaymakamlık nin web sitesinde yayınlanan PEE'de daha fazla bilgi şu bağlantıda 

bulunabilir: 

http://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Piani_di_emergenza_esterna_per_le_industrie_a_r

ischio_rilevante-72579.htm 

Daha fazla haber ve bilgi için yazın: protcivile.pref_venezia@interno.it. 
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