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NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNERGE
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin Amacı;
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tüm katılımcının; yaptıkları iş ve işlemler
sırasında çevresindeki işletme ve çalışanlarına zarar vermeden, çevresini etkileyebilecek büyük boyutta
kazaların meydana gelmesinin en aza indirilmesi için uyulması gereken genel kurallar, Bölge içinde
genel olumsuz etki yaratacak kaza-yangın-patlama vb. olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler ve
uyulacak genel kuralları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu Yönerge,
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan, herhangi bir faaliyette bulunan
tüm katılımcıları kapsar.
Dayanak
Madde 3-Bu Yönerge,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Madde 69/1 gereği hazırlanmıştır.
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Madde 4Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından;
a) Yapı sahipleri,
b) Kiracılar,
c) İşveren-temsilcileri,
görevli, yetkili ve sorumludur.
Genel Uyulması Gereken Kurallar, Alınması Gereken Tedbirler
Madde 5- İtfaiye Raporu
a)Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı
safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek
yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın
öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetiminin usul ve
esaslarını belirlemek amacıyla yürürlükte bulunan “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulmalıdır.
b)Yapı, bina, tesisi ve işletmenizin söz konusu mevzuat hükümlerine uygun olduğunun
göstergesi olan “İtfaiye Raporu” alınmalıdır.
c)Nilüfer Organize Sanayi Bölge sınırlarında bulunan katılımcılarımızın İtfaiye Raporu
almaları için, öncelikle üretimleri faaliyette olmalı, söz konusu mevzuat hükümlerine uygun
şekilde gereklilikler yerine getirilmelidir. Sonrasında Yönerge EK.1’de bulunan dilekçe örneği
ile Müdürlüğümüze başvuru yapılmalıdır.
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d)Müdürlüğümüze teslim edilen dilekçeniz sonrasında, NOSAB bünyemizde İtfaiye
Teşkilatımız bulunmadığından, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na
gerekli incelemelerin yapılması için yazı yazılmaktadır. İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri
tarafından işletmenizde söz konusu mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı yönünde
inceleme yapılmakta, uygun olması halinde “İtfaiye Raporu” verilmektedir. Uygun olmaması
halinde; uygun olmayan durumlarla ilgili tutanak tutularak, gereken uygunsuzluk/eksiklik
giderildikten sonra “İtfaiye Raporu” verilmektedir.
e)İtfaiye Raporu alındıktan sonra; mevzuata aykırı olacak şekilde değişiklikler
yapılmamalıdır. Söz konusu uygunsuz durumlardan dolayı; herhangi bir olumsuz durumla
karşılanması halinde “İtfaiye Raporu” alınmış olsa bile tüm sorumluluk işletme sahibine ait
olacaktır.
f)Ayrıca Yapı Kullanma İzin Belgesi alındıktan sonra da onaylı Mimari ve Statik Projede,
tadilat ruhsatı alınmadan yapılan değişikliklerde Müdürlüğümüz sorumlu olmayıp, yapı
güvenliğini tehdit edecek olumsuz bir durumdan tamamen firmanız sorumlu olacaktır.
Madde 6- İSG Kuralları
a)İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini
düzenleyen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanun kapsamında çıkarılan yürürlükte
yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.
b)İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan yürürlükte
yönetmeliklerle gelen yükümlülükler genel başlıklarıyla özet olarak, yönerge EK.2’de
verilmiştir. Yönergemizin yayınlanmasından sonra söz konusu kanun ve yönetmeliklerde
değişiklik yapılması, ya da ilave yükümlüklerin gelmesinin takibi işletme sahibine ait olup,
EK.2’de verilen genel kurallardaki değişiklik ve/veya ilavelerden NOSAB sorumlu değildir.
c)Söz konusu mevzuat kapsamında yapılan Risk Değerlendirmelerinin, sadece işletme içinin
değil, çevre firmalarda göz önünde bulundurularak iş sağlığı ve güvenliği yönünden
değerlendirme yapılmalıdır.
d)Patlama riskinin en az seviye indirilmesi ve önlenmesi için; “Çalışanların Patlayıcı Ortamın
Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulmalıdır. Ayrıca basınçlı
kap ve tesisatlar da “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği” hükümlerine göre periyodik kontrolleri yapılmalı/yaptırılmalıdır.
e)İşletmenizle ilgili “Acil Eylem Planları” oluşturulurken, işletmenize NOSAB tarafından
verilen elektrik/doğalgaz hatlarının kesilmesi için, Müdürlüğümüze de bilgi verilmesi göz
önüne alınmalıdır. Aranılacak kurum/kuruluşlara NOSAB Müdürlüğümüz (411 09 00-01-0203) de mutlaka eklenmelidir ve yapılacak tatbikatlarda da Müdürlüğümüz aranılarak, tatbikat
planına ilave edilmelidir.
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f)Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde69/3 gereği işletmeler;
1-Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve kimyasalların bulunduğu depolarının gösterir planı,
2-İşletme bünyesinde oluşturulan “Acil Eylem Planı”nın bir nüshasını,
NOSAB Müdürlüğümüze teslim eder. Söz konusu teslim edilen bilgi/belgelerin sürekliliği ve
güncel tutulması firmalarımızın sorumluluğundadır.
Madde 7- Büyük Endüstriyel Kazalar
a)“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine uyulmalıdır.
b)Söz konusu yönetmeliğe göre alt seviyeli kuruluş veya üst seviyeli kuruluş olarak
belirlenmesi halinde; yönetmeliğin Ek.7’deki formata göre kart hazırlar, bu kartı İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir İtfaiye Teşkilatına gönderir. Bilgi
amaçlı NOSAB Müdürlüğü’ne de teslim eder. İşletmecinin kuruluş dışındaki uzman kişi veya
kurumlardan hizmet alınması işletmecinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Madde 8- Elektrik
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Sisteminden faydalanacak aboneler
14.03.2014 tarih, 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Organize Sanayi Bölgelerinin
Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ile EPDK tarafından yayımlanan elektrikle
ilgili diğer yönetmelikler kapsamına uymalıdır. Buna göre her abone NOSAB kaydına
müteakip, bir bağlantı anlaşmasına ilave olarak Sistem Kullanım Anlaşması imzalamalıdır.
Elektrik güvenliği için bir elektrik mühendisi ile “YG İşletme sorumluluğu Sözleşmesi”
olmalıdır. Her yıl periyodik olarak topraklama raporu ölçümleri yapılmalı ve süreleri sonunda
yenilenmelidir. Taşınma bitip, makine montajlarının tamamlanmasına müteakip taşınılan yeni
adrese “Sanayi Sicil Belgesi” çıkarılmalı ve AG Elektrik İşletme Projesi çizdirilerek tarife
değişikliği için NOSAB’a başvuru yapılmalıdır.
Madde 9- Doğalgaz
Isınma ya da üretimde kullanmak amacıyla olsun, doğalgaz istasyonu bulunan tüm işletmeler
yönerge EK.3’de bulunan “Müşteri İstasyonu Şartnamesi”ne uymalıdır.
Onaylı Doğalgaz Tesisat Projesi dışında her türlü revizyon, ilave vb. yapılmadan önce mutlaka
Müdürlüğümüz ile irtibata geçilip, proje revizyon onayı yapıldıktan sonra imalat/revizyon
yapılmalıdır. Aksi halde tüm sorumluluk firmanıza ait olacaktır.
Madde.10- Altyapı İşleri
NOSAB’ın alanlarında ve firmanız sınırları içerisinde yapılacak her türlü kazı, istinat duvarı,
3. Kişi ve kuruluşlara etki edecek her türlü çalışma vb. işlemlerinizde, özellikle yer altında
bulunabilecek altyapı hatlarına zarar vermemek ve İSG açısından mutlaka Müdürlüğümüze
(411 09 00-01-02-03) bilgi verilmesi gereklidir.
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Madde.11- Çevre Kazaları
İşletmenizin üretimiyle ilgili, civar işletme ve çalışanları, bina güvenliğini tehlikeye
sokabilecek çevre kazalarında (endüstriyel atıksuların işletme dışına yayılması, kontrolsüz
emisyon-koku salınımı, tehlikeli atık, yağ ve kimyasalların işletme dışında kontrolsüz
dökülmesi) hemen tarafınızdan ilgili mevzuata uygun şekilde çevreye yayılımı
engellenmeli/temizlenmeli ve Müdürlüğümüze bilgi verilmelidir.
Söz konusu çevre kazalarının sadece Müdürlüğümüze bilgi verilmesi yeterli olmayıp, ilgili
mevzuat kapsamında da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gerekli bilgilendirmelerin
yapılması firmanızın sorumluluğundadır.

Madde 12- Olağanüstü Durumlar
Deprem, sel-su baskınları vb. afet durumlarında; işletmenizle ilgili oluşturulan “Acil Eylem
Planları”nıza uygun şekilde hareket edilmelidir.
Ayrıca Nilüfer Organize Sanayi Bölgemiz içinde oluşturulan “Acil Toplanma Alanları”
yönerge Ek.4’de verilen haritada işaretlenmiştir.
Madde 13- Yaptırımlar
Nilüfer Organize Sanayi Bölgemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerimizin,
yönergede belirtilen durumlar ve/veya başka işletmeleri olumsuz etkileyecek şekilde gerekli
tedbirleri almayan firmaların tespit edilmesi halinde konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’na, ilgili işletmeye bilgi vermeden, bildirme hakkı bulunmaktadır.

Madde 14- Ekler
EK-1-İtfaiye Raporu Talep Yazısı (1 sayfa)
EK-2-Genel İSG Önlemleri (27 sayfa)
EK-3-Doğalgaz Müşteri İstasyonu Şartnamesi (35 sayfa)
EK-4-NOSAB Acil Toplanma Alanları (1 sayfa)
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