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ACİL DURUM NEDİR?

Acil durum; İşyerinin tamamında veya bir kısmında 
meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal 
maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil 
müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren 
olayları, ifade eder.

Çok sayıda olay acil durumlara neden olabilir. 

Örnek vermek gerekirse;

• Yangın, patlama • Su baskını, sel

• Deprem, • Kimyasal madde kaçağı/yayılımı

• Toprak kayması, • Aşırı soğuk, buzlanma, kar,

• Haberleşmenin kesilmesi, • Radyolojik kazalar,

• Sabotaj, • Yıldırım,

• Dış çevre kazaları, • Toplumsal karışıklık vb.
www.ilkmak.com /  İlkmakisguvenligi.com



Tanımlar

Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek 
acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve 
uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, ifade eder.

Güvenli yer : Acil durumların olumsuz 
sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya 
korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

RG: 18.06.2013/ 28681
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ACİL DURUM YÖNETİMİ NEDİR? 

Acil durum yönetimi, olası acil durumlara önceden 

hazırlanmak, gerçekleşme ihtimalini azaltmak, karşı 
tedbir almak ve bu durumlardan en az zararla kurtulmayı 
başarabilmektir.

Acil durum yönetimi dinamik bir süreçtir. 

Planlama bu sürecin çok önemli bir halkası ise de, 
tek başına yeterli değildir.

Acil durum yönetiminde başarılı olmak için üst düzey 
yönetimin desteği şarttır. 
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İşverenin Yükümlülükleri
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

RG: 18.06.2013/28681

• Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre 
şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile 
çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden 
değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

• Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 
tedbirleri alır.

• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli 
ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

• Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını 
sağlar.
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• Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı 
özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde 
bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, 
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri 
konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda 
eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her 
zaman hazır bulunmalarını sağlar.

• Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve 
yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki 
kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri 
yapar.

• Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek 
sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu 
sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile 
ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

İşverenin Yükümlülükleri
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

RG: 18.06.2013/28681
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• Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin 
çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde 
bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda 
bilgilendirir.

• Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların 
sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmaz.

İşverenin Yükümlülükleri
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

RG: 18.06.2013/28681
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Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Acil Durum Planları
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

RG: 18.06.2013/28681

• Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması 
durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü 
işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı 
işverenlerce ortaklaşa hazırlanır.

• Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, 
sanayi bölgeleri veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil 
durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından 
yürütülür.
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Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu 
İşyerlerinde Acil Durum Planları

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
RG: 18.06.2013/28681

Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması 
halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda 
işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve 
yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler 
sorumludur.
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Çalışanların Yükümlülük ve Sorumlulukları
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
RG: 18.06.2013/28681

Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda 
belirtilmiştir:

• Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan 
önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.

• İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda 
kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye 
düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın 
amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya 
çalışan temsilcisine haber vermek.

• Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili 
kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına 
uymak.

• Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının 
hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.
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İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için 
ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen 
haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların 
önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları 
çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir 
durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları 
olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

Çalışanların Yükümlülük ve Sorumlulukları
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
RG: 18.06.2013/28681
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Acil Durum Planı
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

RG: 18.06.2013/28681

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya 
kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların 
belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve 
sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin 
belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin 
oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının 
yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.
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Acil Durumların Belirlenmesi
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

RG: 18.06.2013/28681

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki 
hususlar dikkate alınarak belirlenir:

a) Risk değerlendirmesi sonuçları.

b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan 
yayılım ve      patlama ihtimali.

c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

d) Sabotaj ihtimali.
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ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ AŞAMALARI

Acil durum planlaması 4 adımdan oluşur:

1. Politika ve planlama takımının oluşturulması

mevcut mevzuatın

ve gönüllü endüstri girişimlerinin incelenmesi

2. Potansiyel risklerin analizi ve olası etkilerin 
önlenmesi,

3. Planın hazırlanması

4. Planın uygulanması
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1. POLİTİKA VE PLANLAMA TAKIMININ OLUŞTURULMASI, MEVCUT 
MEVZUATIN VE GÖNÜLLÜ ENDÜSTRİ GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

1.1. Üst Yönetimin Çalışmayı Başlatmasının Önemi ve Politika Oluşturması

Tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi acil durum yönetimlerinde de 
üst yönetimin mutlaka sisteme inanması gerekmektedir. 

Üst yönetim konuya inanmaz ve politika oluşturup çalışmaları 
desteklemezse, oluşturulacak olan sistem inançtan, kaynaktan yoksun 
olacak ve en önemlisi uygulayıcılar tarafından da önemsenmeyen bir 
faaliyet haline gelecektir.

Böyle bir yaklaşımda iyi sonuç alınmasının beklenmesi hayalden 
öteye geçemez.
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1.POLİTİKA VE PLANLAMA TAKIMININ OLUŞTURULMASI,MEVCUT 
MEVZUATIN VE GÖNÜLLÜ ENDÜSTRİ GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

1.2. Planlama Takımının Oluşturulması
Firma, acil durum planını oluşturmak üzere bir kişi veya grubu 

görevlendirmek zorundadır. 
Bu kişi veya grup tarafından, planlama çalışmaları 

yürütülmelidir.

Grubun Oluşturulması: Oluşturulacak grubun büyüklüğü;

firmanın/tesisin gereksinimleri, faaliyetleri ve kaynakları ile bağlantılıdır. 
Çalışmaların grup halinde yürütülmesi;

• Planın daha fazla insan tarafından benimsenmesi,
• Grup elemanlarının verebileceği zamanı ve enerjiyi artırması,
• Konulara geniş perspektifle bakılması,

açılarından yarar sağlayacaktır.
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1.POLİTİKA VE PLANLAMA TAKIMININ OLUŞTURULMASI,MEVCUT 
MEVZUATIN VE GÖNÜLLÜ ENDÜSTRİ GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

1.2. Planlama Takımının Oluşturulması

Öncelikle planlamada kimlerin aktif olarak, kimlerin 
danışman olarak görev alabileceği belirlenmelidir.

Birçok uygulamada çalışmaların büyük bir çoğunluğunu bir veya iki 
kişi yapar. Ancak, üst yönetimden; insan kaynakları, iş sağlığı ve 
güvenliği, çevre sağlığı ve güvenliği, halkla ilişkiler, pazarlama, muhasebe 
gibi departmanlardan katkı sağlanması önemlidir.

Grup üyeleri üst yönetim tarafından yazılı olarak 
atanmalı ve iş tanımları yapılmalıdır.
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Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
RG: 18.06.2013/28681

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde 
belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 
çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana 
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana 
kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli 
en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. 
İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması 
halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar 
çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
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Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
RG: 18.06.2013/28681

• Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi 
gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler 
halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı 
bulunur.

• İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli 
koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir 
sorumlu görevlendirilir.

• 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine 
getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
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1.POLİTİKA VE PLANLAMA TAKIMININ OLUŞTURULMASI, 
MEVCUT MEVZUATIN VE GÖNÜLLÜ ENDÜSTRİ GİRİŞİMLERİNİN 
İNCELENMESİ

1.3. Mevcut Mevzuat ve Endüstri Gönüllü Girişimleri

Ülkelerde yayınlanan mevzuat, muhtemel tehlikeleri ve bu 

tehlikelerin oluşmaması veya oluştuğu takdirde sonuçlarının en aza 

indirgenmesi için gereksinimleri,sorumluluk ve yetkileri kapsayan şekilde 

hazırlanmaktadır. 

Planlamaya başlamadan önce bu mevzuatın dikkatlice incelenmesi 

gerekmektedir. Faaliyet alanınızla ilgili bir mevzuat listesi oluşturup güncel 

olmasını sağlayın.

Yapılacak incelemenin iki faydası olacaktır:

• Planlama yasal çerçeve içinde kalarak yapılacak,

• Mevcut mevzuat teknik açıdan bir çok konuda yardımcı olacaktır.

Ayrıca kuruluşların, kimya sanayiinde olduğu gibi insan sağlığı, teknik 

güvenlik ve çevrenin korunmasına yönelik “Üçlü Sorumluluk” gibi gönüllü 

taahhütleri olabilir.

Bu uygulamalar da planın hazırlanmasında yol  gösterici olacaktır.
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2.MİSYON OLUŞTURMA VE YETKİLENDİRME

2.1. Yetkilerin Belirlenmesi

Üst yönetim, planlama grubunu yönlendirmeli, bu 

gruba Planın hazırlanması aşamasında gerekli tüm adımları 

atma yetkisini vermelidir.

Planlama grubu üyeleri ve grup lideri arasında net bir 

Yetki paylaşımı kurulmalı, fakat bu durum, fikirlerin serbestçe 

paylaşımını engelleyecek ölçüde sıkı olmamalıdır.
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2.MİSYON OLUŞTURMA VE YETKİLENDİRME

2.2. Acil Durum Yönetiminin Firmanın İş Planında Yer Alması

Üst Yönetim, firmanın acil durum hazırlıkları ile 

ilgili taahhüdünü ve desteğini  göstermek amacı ile 
bir iş planı duyurusu yapmalı ve 

duyuru;

• Planın hazırlanmasındaki amacı açıklamalı ve bu 
planın tüm firmayı/tesisi kapsadığını belirtmeli,

• Planlama grubunun yapısını ve yetkilerini içermelidir.
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2.MİSYON OLUŞTURMA VE YETKİLENDİRME

2.3. Takvim, Bütçe ve Kaynakların Belirlenmesi

Yapılacak işleri öncelik ve önem sırasına göre 

düzenleyen bir “iş programı ve zaman çizelgesi”
oluşturulmalıdır

Daha sonra araştırma, eğitim, danışmanlık, kırtasiye 
gibi giderlerin de yer aldığı bir ilk bütçe hazırlanmalıdır.
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İŞ PROGRAMI VE ZAMAN ÇİZELGESİ ÖRNEĞİ

Yapılacak İşler Sorumlu
Başlangıç 
Tarihi

Bitiş 
Tarihi

Mevcut Durumun 

Analizi

Tesisin risk değerlendirilmesinin yapılması

Bina dayanıklılık testinin ve zemin etüdünün yapılması 

Tesis yerleşim plan ve haritalarının gözden geçirilmesi

Yasal zorunlulukların belirlenmesi

Acil Durum Plan ve 

Programlarının 

Hazırlanması

Tahliye planının hazırlanması , acil çıkışların ve toplanma 

yerlerinin belirlenmesi

Acil durum müdahale ekiplerinin oluşturulması

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi / eğitim programının yapılması

Tatbikat planının hazırlanması

Acil Durum 

Prosedür ve 

Talimatlarının 

Hazırlanması

Eğitim prosedürünün hazırlanması 

Yangın acil durum prosedür / talimatlarının hazırlanması

Sel acil durum prosedür / talimatlarının hazırlanması

Deprem acil durum prosedür / talimatlarının hazırlanması

Kimyasal madde kazası acil durum prosedür / talimatlarının 

hazırlanması

Haberleşme prosedürünün hazırlanması

Tahliye prosedürünün hazırlanması

Tesis kapatma prosedürünün hazırlanması

Acil Durum Telefon 

Listelerinin 

Hazırlanması

Acil durum anında ve sonrasında bağlantı kurulacak ve/veya 

işbirliği yapılacak kuruluşlara ait telefon listelerinin hazırlanması 

Acil durum planlama grubu ve müdahale ekiplerindeki personelin 

adres ve telefonlarını içeren listenin hazırlanması
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2.MİSYON OLUŞTURMA VE YETKİLENDİRME

2.4. İç Kaynakların Belirlenmesi

Firmanın/tesisin sahip olduğu, acil durum esnasında ve sonrasında

kullanılabilecek iç kaynaklar tespit edilmelidir. 

Bu iç kaynakların tespiti ile ilgili olarak yapılacaklar arasında;

• Personel ile ilgili olarak: Kurtarma Ekibi,Söndürme Ekibi, İlkyardım 

Ekibi , Koruma Ekibi , firma/tesis kriz yönetim merkezi ekibi, halkla ilişkiler 

ekibi vb. çalışma gruplarında yer alan personelin tespiti,

Kurtarma Ekibi ; En az 3 Kişi

Söndürme Ekibi ; En az 3 Kişi

İlkyardım Ekibi ; En az 2 Kişi

Koruma Ekibi : En az 2 Kişi
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2.MİSYON OLUŞTURMA VE YETKİLENDİRME

2.4. İç Kaynakların Belirlenmesi

• Ekipman ile ilgili olarak: Yangından korunma ve müdahale ekipmanları, 

iletişim ekipmanları, ilkyardım malzemeleri, uyarı/alarm sistemleri vb. 

ekipmanların envanterinin hazırlanması ve bu ekipmanların destek 

sistemlerinin belirlenmesi,

• Sosyal ve yönetsel tesisler/araçlar ile ilgili olarak: Kriz Yönetim 

Merkezi, sığınaklar, ilkyardım merkezleri, sağlık hizmet birimi vb. birimlerin 

firma/tesis içindeki konumlarının ve kapasitelerinin belirlenmesi,

• Tesisteki organizasyon kapasitesinin (eğitim, tahliye planı vb.) 

belirlenmesi, 

verilebilir.
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2.MİSYON OLUŞTURMA VE YETKİLENDİRME

2.5. Dış Kaynakların Belirlenmesi

Bir acil durum anında ihtiyaç duyulacak birçok dış kaynak olacaktır.

Bazı durumlarda aşağıda belirtilen kurumlarla iletişim kurulması 

gerekebilir:

• Vilayet Afet Yönetim Merkezi,

• İlçe Afet Yönetim Merkezi,

• İtfaiye,

• Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Madde Müdahale Otoriteleri

• Hızır Acil Servis

• Hastaneler

• Emniyet-Zabıta

• Yerel Yönetim Hizmet Birimleri

• Yöredeki Bakanlıkların, Valilik ve Kaymakamlıkların İlgili Birimleri

• İnşaat Şirketleri, İş Makine Parkları

• Acil Durum Ekipmanı Sağlayan Kuruluşlar

• Sigorta Şirketleri
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3.RİSK ANALİZİ

Risk analizi, acil müdahale planının temelini oluşturur. 

Bir kuruluşta Risk analizi yapılmadan acil durum planı 
hazırlanmamalıdır.

Kuruluşlardaki riskler farklı olduğundan her kuruluş bu analizi 
kendi bünyesine ve kendi risklerine göre yapmalıdır. 

Risk analizi için muhtelif metotlar vardır. 
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3.RİSK ANALİZİ

3.1. Yangın Risk Analizi

Yangın risk analizini yapmak için aşağıda bir kontrol listesi sunulmaktadır. 

Bu listede sorulan sorular asgari yangın güvenliği göz önünde 

tutularak hazırlanmıştır. Temel amaç, yangını meydana getirecek;

• Yanıcı ve yakıcı maddeyi,

• Enerjiyi

birbirinden uzak tutmak ve kaza olarak bir araya gelse dahi en çabuk ve en iyi 

şekilde müdahale edebilme olanaklarını yaratmaktır. 

Tesislerin yapısına göre bu liste daha da detaylandırılarak uygun 
kontrol listesi hazırlanmalıdır.

www.ilkmak.com /  İlkmakisguvenligi.com



Tehlikeler Evet Hayır Açıklamalar

Tesiste yanıcı maddeler veya parlayıcı maddeler var mı?(kimyasallar,atıklar,yağlı bez veya üstübüler, çöpler vb) 

Cevap evet ise: 

* Bu maddeler kaldırılabilir mi?

* Bu maddeler azaltılabilir mi?

* Bu maddeler yanıcı olmayanlarla değiştirilebilir mi?

* Güvenli bir şekilde depolanmışlar mı?

Tutuşturucu kaynaklar Evet Hayır Açıklamalar

Yukarıda belirlenen maddeleri tutuşturucu kaynaklar var mı? (kıvılcım, ısıl işlemler,kaynak, ısıtma kaynakları, 

aydınlatma..) Cevap evet ise:

* Bu kaynaklar kaldırılabilir mi?

* Bu kaynaklar Uzaklaştırılabilir mi?

* Bu kaynaklar kontrol altına alınabilir mi?

Yıldırıma karşı paratoneriniz var mı? Cevap evet ise:

* Düzenli bakımı yapılıyor mu?

Uyarı- Haberleşme Evet Hayır Açıklamalar

Yangın olması halinde kişileri uyaracak bir yöntemimiz var mı? (otomatik veya el kumandalı) Cevap evet ise:

*Çalışıyor mu?

*Tesiste her çalışan tarafından görülüyor veya duyuluyor mu?

Tehlikeler Evet Hayır Açıklamalar

Tesiste yanıcı maddeler veya parlayıcı maddeler var mı?(kimyasallar,atıklar,yağlı bez veya üstübüler, çöpler vb) 

Cevap evet ise: 

* Bu maddeler kaldırılabilir mi?

* Bu maddeler azaltılabilir mi?

* Bu maddeler yanıcı olmayanlarla değiştirilebilir mi? www.ilkmak.com /  İlkmakisguvenligi.com



Kaçış Yolları Evet Hayır Açıklamalar

Tüm çalışanlar için yangından kaçmak için uygun çıkışlar var mı?                                                             
Cevap evet ise;

*Bu kaçış yolları açık mı?

*Bu yangın kaçışları(kapıları) yangın bölgesinden dışarıya 
çıkarıyor mu ?

*Uygun bir şekilde işaretlenmiş mi?

*Bu yollarda uygun aydınlatma var mı?

Tahliye Talimatı var mı?                                                             
Cevap evet ise;

*Tüm çalışanlar biliyor mu?

*Misafir ve özürlüleri de kapsıyor mu?

*Kayıt altında mı?
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Yangınla  Mücadele Evet Hayır Açıklamalar

* Yangınla mücadele ekibiniz var mı?

* Sayısı yeterli mi?

* Uygun şekilde eğitim almışlar mı?

*Düzenli tatbikat yapıyorlar mı?

Yangınla Mücadele için hazır söndürücü sistemleriniz var mı?                                                                 
Cevap evet ise;

*Söndürücü tipi uygun mu?

*Yeterli miktarda var mı?

*Doğru yerde mi?

*Düzenli bakımı yapılıyor mu?

*Uygun bir şekilde işaretlenmiş mi?

*Çalışanlar kullanmayı biliyorlar mı?

Tesis yakınındaki itfaiye yangın tehlikelerinizi biliyor mu?                                                                 
Cevap evet ise;

*Kullanılacak söndürücü konusunda işbirliği yaptınız mı?

*Birlikte tatbikat yaptınız mı?
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a) Tesis içinde sigara içilmesi sakıncalı görülen mahaller çok açık belirtilmeli 
ve buna kesin olarak uyulması sağlanmalıdır.

b) Kolay yanabilir kağıt karton gibi atık ambalaj maddeleri özel ayrılmış 
bölmelerde bulundurulmalı ve fazla biriktirilmeden tesis dışına 
çıkarılmalıdır.

c) Tesis içinde yapılacak bütün ateşli ve ısıl işlemlerde iş emri ve tedbirleri 
uygulanmalıdır.

d) Tesis elektrik tesisatı topraklama ve paratonerin yıllık kontrolleri

uzman kuruluşlara yaptırılmalıdır.

e) Akü şarj odaları, parlayıcı maddelerin işlendiği ve bulunduğu mahallerdeki 
elektrik armatürleri alev geçirmez veya kapalı tip olacaktır
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f) Tesis içinde elektrik mühendisinin izni olmadan elektrikli ısıtıcı ve benzeri 
aletler kullanılmamalıdır.

g) Motorlu yükleyiciler (forkliftleri) özellikle depo içleri ve kolay yanabilir 
ambalaj malzemeleri yakınında çalışır vaziyette bırakılmamalıdır.

h) İşletme içinde yapılan elektrik kaynağı işlerinde kaynak yapılan mahal ile 
topraklama yapılan yer bir metreden fazla olmamalıdır.

ı) Ofis odaları, depolar, bilgi işlem odaları, arşiv gibi mahallere duman 
detektör sistemleri monte edilmelidir.

j) LPG kullanım mahalleri ile doğalgazın kullanıldığı kapalı yerlerde, metana 
kalibre edilmiş gaz detektör sistemleri monte edilmelidir. LPG detektörleri 
zemine yakın, doğalgaz detektörleri tavana monte edilmelidir.
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k) Doğalgazın kullanıldığı bölümlerdeki elektrik açma kapama düğmeleri 
bölme dışında tutulmalıdır.

l) Doğalgaz ile ilgili Türk Standartları aynen uygulanmalıdır.

m) Doğalgaz bulunan yerlerdeki havalandırma fanları patlamaya karşı güvenli 
olmalıdır.

n) Doğalgazın kullanımında, gaz kaçağı patlayıcı alt sınıra ulaşmadan 
uyaracak alarm sistemi olmalıdır.

o) Tüm çalışanlar işe girişlerinde yangın önleme ve söndürme konularında 
eğitilmelidir.
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3.RİSK ANALİZİ

3.2 Deprem Risk Analizi

Deprem, ülkemizdeki doğal felaketlerden, can ve mala zarar verenlerin

en önde gelenidir. 

Ülkemizin hemen her yeri deprem riski altındadır.

Bu riskin doğuracağı menfi etkiler bulunulan bölgeye göre 
değişmektedir.

Ancak riskin ortadan kaldırılması mümkün olmadığından bu riske 
göre gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerimize devam etme imkanları da 
mevcuttur. 
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TEHLİKELER Evet Hayır Açıklamalar

Tesis yer hareketleri açısından tehlikeli bir bölgede mi? Cevap hayır ise "yapısal 

özellik" bölümünden itibaren cevaplanacak! Cevap evet ise:

* Tehlike derecesi biliniyor mu?

* Tarihsel gelişim biliniyor mu?

* Tehlike derecesi yüksek ise tesisin yer değiştirmesi mümkün mü?

* En son yıkıcı afetin sonuçları biliniyor mu?

* Bu yıkıcı sonuçların neden kaynaklandığı biliniyor mu?

* Depremin yaratabileceği , toprak kayması veya sel gibi (örneğin baraj yıkılması) ek 

tehlikeler var mı?

YAPISAL ÖZELLİK  Evet Hayır Açıklamalar

* Tesis proje safhasında ilgili deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde tasarlanmış mı?

* Bu proje ilgili merciler tarafından onaylanmış mı?

* Tesisin inşaat aşamasında gerekli mühendislik kontrolleri yapılmış mı?

* Ruhsat aşamasında deprem önlemleri de göz önünde bulundurularak gerekli 

incelemeler yapılmış mı?

Tesisin inşaatı esnasında yukarıdaki aşamalarda gerekli girişimler yapılmamaış ise:

* Deprem açısından ilgili , yetkin ve yetkili merciler tarafından gerekli incelemeler 

yapılmış mı?

* Bu incelemeler sonucu önerilen güçlendirme çalışmaları yapılmış mı?

* Şayet güçlendirme çalışmaları yapılmamış ise belli bir çalışma planı içine alınmış mı?

YANGIN  Evet Hayır Açıklamalar

Yangın risk analizi yapılmış mı? Cevap evet ise:

* Bu risk analizine deprem olasılığı da ilave edilmiş mi?

* Sarsıntı esnasında veya sonrasında olabilecek yangın senaryoları oluşturulmuş mu?

* Bu senaryolara göre potansiyel tehlike kaynaklarına yönelik ek tedbirler alınmış mı?

* Depremden kaynaklanabilecek yangınlar için tatbikat yapılıyor mu?
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3.RİSK ANALİZİ

3.3 Sel Risk Analizi

Sel felaketi, her ne kadar alt yapı eksikliğinden dolayı bazı arızi felaketler 

yaşanmaktaysa da, diğer doğal felaketlerde olduğu gibi genellikle bulunulan 

coğrafi bölge ile bağlantılıdır. 

Örneğin ;Bangladeş’de hemen her sene çok büyük taşkın ve sel felaketleri

yaşanmaktadır. 

Ayrıca tarihsel gelişim son derece önemlidir. Bazı sosyo ekonomik

faktörler sonucu oluşturulan yerleşim yerlerinin tarihsel durumu göz önünden 

kaçmaktadır.

Atalarımızın söylemiş olduğu “dere yatağını alır” sözü en son İstanbul ‘da 

yaşanan sel felaketinde bir kere daha gerçekleşmiştir.

Sel felaketleri yukarıda deprem örneğinde verildiği gibi kendi etkisinin 

dışında yan etkileri olarak felaketin boyutunu büyütme potansiyeline de 

sahiptir.
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Tehlikeler Evet Hayır Açıklamalar

Tesis sel ve su taşkınları açısından tehlikeli bir bölgede mi?  Cevap evet ise;

*Tehlike derecesi yüksek ise tesisin yer değiştirmesi mümkün mü?

*Tarihsel gelişim biliniyor mu?

*Tesis eski bir akarsu yatağında bulunuyor mu?

*Tesisin bulunduğu yere yakın bir akarsu var mı?

*Tesisin bulunduğu yere yakın akarsu düzenli bir rejime sahip mi?

* Tesis  bir deniz kıyısına yakın mı?

*Tesisin yakın bulunduğu denizde gelgit hareketleri mevcut mu?

*Tesis bir dağ eteğine mi kurulmuş?

*Yoğun yağışlar sonrasında bu dağdan toprak kaymaları olmuş mu?

*Tesisin bulunduğu yerin meteorolojik şartları biliniyor mu?Takip ediliyor mu?

*Tesisin bulunduğu zemin,yer altı suyunu taşmasına müsait mi?

* Tesise yakın bir su barajı var mı?

*Selin yaratabileceği toprak kayması gibi ek tehlikeler var mı?

Yapısal Özellik Evet Hayır Açıklamalar

* Tesis proje safhasında, bulunduğu bölgede sel riskine uygun şekilde tasarlanmış 
ve inşa edilmiş mi?

*Bu projeye toprak kayma riskleri de ilave edilmiş mi?

*Tesisin drenaj sistemleri var mı?

*Bu drenaj sistemleri normal uygulamalar dışında suyu belli bir seviyede tutmaya 
yeterli mi?
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Deprem, toprak kayması, su baskınları ve sel için daha detaylı 
kontrol listesi, 2 Eylül 1997 tarih ve 23098 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan (02.07.1998 tarih ve 23390 sayılı 

resmi gazete ile değişiklik) 

“AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA

YÖNETMELİK”

ten faydalanılarak yapılabilir.
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3.RİSK ANALİZİ

3.4. Tehlikeli Maddeler Risk Analizi

Tehlikeli kimyasal madde ile çalışan kuruluşların, hazırlayacakları acil

durum planlarının içerisine mutlaka bu maddelere yönelik programları

da ilave etmeleri gerekmektedir.

Çünkü bu maddeler diğer bir etkiden dolayı tehlike yaratabilir ve kazanın 

boyutlarını arttırabilir.

Bu tür maddelerin etiketlenmesi, depolanması ve taşınmasına yönelik bir 

çok ulusal veya uluslararası kurallar mevcuttur.
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Genel  Evet Hayır Açıklamalar

Tesiste tehlikeli kimyasal madde var mı? (yanıcı , yakıcı , parlayıcı , 

toksik vb.) Cevap evet ise: 

* Bu maddenin yönetimi için bir programınız var mı?

* Bu maddelerle çalışırken oluşacak kazalara müdahale için bir 

programınız var mı?

* Bu maddeler kaldırılabilir mi?

* Bu maddeler azaltılabilir mi?

* Bu maddeler tehlikeli olmayanlarla değiştirilebilir mi?

* Maddeler listelenmiş mi?

* Yerleri tespit edilmiş mi?

* Etrafta kimyasal madde döküntüsü var mı?

* Dökülen maddeleri temizlemek için gerekli ekipman var mı?

Tehlike Bilgilendirilmesi Evet Hayır Açıklamalar

Yukarıda belirlenen maddeler hakkında aşağıdaki konularda çalışma 

yapılmış mı?

* Bu maddelerden sorumlu kişi(ler) belirlenmiş mi?

* Maddelerin ambalajları etiketli mi?

* Yapılan etiketleme tehlike hakkında bilgi veriyor mu? Okunaklı mı?

* Maddelerin GBF'leri var mı?

* GBF'ler güncel mi?
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Çalışanlar Evet Hayır Açıklamalar

*Çalışanlar maddelerin tehlikeleri hakkında bilgilendirlmiş mi?

*Bu konuda eğitim almışlar mı?

*Bu maddelerle çalışırken kullanmak üzere gerekli kişisel korunma 

cihazı var mı?

*Çalışanlar kişisel korunma cihazının kullanılması konusunda 

eğitilmiş mi?

Depolanması Evet Hayır Açıklamalar

*Depolama alanı kimyasalların depolanmasına uygun mu?Gerekli 

havalandırma var mı?Isı uygun mu?

*Deponun iki ayrı çıkışı var mı?

*Bu çıkış yolları açık mı?

*Uygun bir şekilde işaretlenmiş mi?

* Bu yollarda uygun aydınlatma var mı?

*Depolanan kimyasalların ambalajları kapalı mı?

*Ambalajları gerektiği şekilde işaretlenmiş mi?

*Uyumsuz kimyasallar ayrı ayrı depolanmışlar mı?

*Parlayıcı sıvı maddeler için topraklama yapılmış mı?

*Süresi geçmiş kimyasallar depolanıyor mu?

*Depodaki maddelerin kayıtları var mı?Kayıtlar güncel mi?
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.1. Acil Durum Organizasyonunun Kurulması

Acil durum organizasyonu, acil durum planına paralel olarak yürütülmelidir. 

Organizasyon kuruluşların yapısına göre çok karmaşık veya çok basit olabilir.

Acil Durum Koordinatörü (Yöneticisi) tesis yöneticisidir. 

ADK tüm acil durumların yöneticisidir.

Diğer acil durum üyeleri aşağıdaki konularda yetki sahibi olabilirler:

• Acil durumun kısa ve uzun vadedeki etkilerini incelemek,

• Tahliye veya tesisin durdurulma emirlerini vermek,

• Tesis dışı veya medya ile temasta bulunmak.
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
2007/12937 

Bakanlar Kurulundan 19/12/2007 26735

Madde 126 : Ekiplerin kuruluşu 

(1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla 
olan konut binaları ile içinde 50 kişiden 

fazla insan bulunan konut dışı her türlü 
yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla 

kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri 
oluşturulur. 

a) Söndürme ekibi, 

b) Kurtarma ekibi, 

c) Koruma ekibi, 

ç) İlk yardım ekibi. 

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve 
işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun 
göreceği tedbirler alınır. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007/12937 
Bakanlar Kurulundan 19/12/2007 26735

Madde 0126 : Ekiplerin kuruluşu 

(3) Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 
3'er kişiden; 

koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en 
az 2'şer kişiden oluşur. 

Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz 
konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür. 

(4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. 

Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri 
uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır. 

(5) Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri 

bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı 
olarak bulundurulur. 
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

Tesis Yöneticisi

Acil Durum 
Koordinatörü

İletişim  
Koordinatörü

Çevre 
Koordinatörü

Halkla İlişkiler 
Koordinatörü

Kurtarma Ekip şefi

Söndürme Ekibi 
Şefi

Koruma Ekip Şefi

İlkyardım ekip 
Şefi

Şef 
Yardımcısı

Şef 
Yardımcısı

Şef 
Yardımcısı

Şef 
Yardımcısı
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.2. Acil Durum Planlarının Yazılması

Planın Bileşenleri:

Acil durum Planı asgari aşağıdaki konuları içermelidir: 

4.2.1. Yönetici Özeti

4.2.2. Acil Durum Unsurları

4.2.3. Acil Durum Müdahale Prosedürleri / Talimatları / Planları

4.2.4. Acil Durumda Destekleyici Dokümanlar
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.2. Acil Durum Planlarının Yazılması

4.2.1. Yönetici Özeti

Yönetici özeti kısmı, yöneticilere plan hakkında aşağıdaki konularda 
özet bilgi sağlamalıdır:

• Planın amacı

• Firmanın/tesisin acil durum yönetim politikası

• Anahtar personelin yetki, görev ve sorumlulukları

• Muhtemel acil durum türleri

• Müdahale edici operasyonların nerelerde organize edileceği
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.2. Acil Durum Planlarının Yazılması

4.2.2. Acil Durum Unsurları

Planın bu bölümü, firmanın/tesisin acil durum yönetiminin temel 
unsurlarına yaklaşımını kısaca açıklar. 

Bunlar:

• Yönetim ve kontrol

• İç ve dış kaynaklarla iletişimin sağlanması

• Can güvenliği

• Mal güvenliği

• Çevre sakinleri ve yerel kuruluşlarla yardımlaşma

• Mevcut durum tespiti

• Müdahale planları (muhtemel etkilerin önlenmesi, ilk yardım,

destek paylaşımı, …)

• Risk kayıtlarının tutulması

• Eski hale getirme

• İdari düzenlemeler ve lojistik
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Dokümantasyon
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RG: 18.06.2013/28681

Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları 
kapsayacak şekilde dokümante edilir:

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

ç) Belirlenen acil durumlar.

d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
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Dokümantasyon
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RG: 18.06.2013/28681

f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini 
gösteren kroki:

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil 
durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı 
sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, 
unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele 
konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
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Dokümantasyon
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RG: 18.06.2013/28681

(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; 
hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası 
imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek 
ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde 
kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.2. Acil Durum Planlarının Yazılması

4.2.3. Acil Durum Müdahale Prosedürleri / Talimatları / Planları

Bu prosedürler/talimatlar/planlar, firmanın /tesisin acil durumlara nasıl

müdahale edeceği ile ilgili detaylı bilgiyi içerir. 

Mümkün olduğu ölçüde, üst yönetimin, birim yöneticilerinin ve personelin 

kısa sürede değerlendirebileceği kontrol listeleri şeklinde hazırlanmalıdır.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.2. Acil Durum Planlarının Yazılması

4.2.3. Acil Durum Müdahale Prosedürleri / Talimatları / Planları

Bir patlama, bombalama veya su baskını gibi durumlarda özel 

prosedürlerin/talimatların hazırlanması gerekebilir.

Örnek olarak;

• Çalışanların ve müşterilerin uyarılması

• Personel ve diğer ilgili kişilerle iletişimin sağlanması

• Firmadaki/tesisteki insanların tahliye edilmesi 

• Müdahale faaliyetlerinin düzenlenmesi,

• Acil durum Kriz Masası Operasyon ve Kontrol Merkezinin kurulması ve 

işletilmesi, 

• Patlama esnasında yangına müdahale edilmesi,

• Faaliyetin durdurulması,

• Önemli dokümanların korunması,

• Onarım/eski hale getirme faaliyetleri, konularında hazırlanacak 
prosedürler verilebilir.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.2. Acil Durum Planlarının Yazılması

4.2.3. Acil Durum Müdahale Prosedürleri / Talimatları / Planları

Acil durum/kriz yönetiminin çalışmasını kolaylaştırmak, alınacak önlemlerin 

etkili ve sistematik bir şekilde uygulanmasını temin ve kontrol etmek amacı 

ile, muhtemel kriz durumunu karşılamak üzere önceden hazırlanması 

öngörülen ilave planlar ise;

• Deprem Sonrası Müdahale Planı, • İlkyardım Planı,• Basın ve Halkla İlişkiler 

Planı,• Çevre Koruma Planı,• İnsangücü Temin Planı,• Taşıma Aracı Temin 

Planı,• Acil Akaryakıt Temin Planı• Acil İçme ve Kullanma Suyu Temin Planı,

• Acil İaşe Planı,• Acil Finans Planı, • Acil Satınalma Planı,• Hammadde Temin 

Planı,• Sigorta Planı

olabilir.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.2. Acil Durum Planlarının Yazılması

4.2.4. Acil Durumda Destekleyici Dökümanlar

1.    Acil duruma müdahaleye katılacak personelin işteki ve iş dışındaki 24 
saat erişilebilecek telefon numaralarının listesi

2.    Bina, tesis ve bazı ekipmanların yerleşim plan ve haritaları

Bu haritalarda aşağıdaki detayların da yer almasında yarar

vardır:

• Su boruları, vanalar• Gaz boruları, vanalar• Elektrik şalterleri• Kanalizasyon 

sistemi• Her bir binanın konumu (binaların kullanım özellikleribelirtilmelidir)• 

Kat planları• Alarm düğmelerinin yeri • Yangın söndürücüler• Yangın kontrol 

sistemleri• Acil durum çıkışları• Merdivenler• Kaçış rotaları• Girilmesi sakıncalı 

bölgeler• Tehlikeli maddeler (temizlik maddeleri ve kimyasallarıiçerecek 

şekilde)• Değeri yüksek malların stok yerleri

3. Malzeme, Araç-Gereç ve Servis Kaynaklarının Listesi: Acil

durumda ihtiyaç duyulabilecek araç-gereç, malzemesinin listesi ve

yerleri; komşu firmalarla ve kamu kuruluşları ile yapılan yardımlaşma 

anlaşmaları.

www.ilkmak.com /  İlkmakisguvenligi.com



4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.3. Örnek Planlar

4.3.1. Yangın

Firmada/tesiste yangın çıkması durumunda öncelikli yapılacaklar (doğalgaz 

ana vanalarının kapatılması, elektriğin kesilmesi, mahallin etrafında 

Bulunan yanıcı ve patlayıcı malzemelerin uzaklaştırılması, itfaiyenin 

çağırılması vb.), firmanın/tesisin kendi imkanları ile yangına müdahaleyi nasıl 

gerçekleştireceği, firmadakilerin/tesistekilerin tahliyesi, iç ve dış iletişimin 

sağlanması, yaralılara ilkyardım müdahalesinde bulunulması hususları 

hakkında prosedür ve talimatları ve yangın söndürücülerin yerleşim planını 

içeren plandır.
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Yangın müdahale Planı Örnek ;

No Yapılacak Faaliyet Sorumlu Tel Kontrol

1 Doğalgaz ana vanalarının derhal kapatılması

2 Elektriğin acil aydınlatma haricinde derhal kesilmesi

3 Yangın mahallinin elektriğinin tamamen kesilmesi

4
Çalışanların binayı terk ederek toplanma mahalline 
yönlendirilmeleri

5 Yanan Mahalde tespit edilen yaralıların kurtarılması

6
Acil durumlar için ambulansın mahale yakın ve hazır 
tutulması  ve yaralı sayısının durumuna göre ambulans 
desteği alınması

7
Yangın mahallinin etrafında bulunan yanıcı ve patlayıcı 
malzemelerin uzaklaştırılması

8 Oksijen/Asetilen santralinin devreden çıkarılması

9 Yemekhane Bütan gaz tüplerinin kapatılması

10
Tesisin kendi imkanları ile yangına müdahale 
etmesi,gerekirse; acilen itfaiyenin aranması

11
Mazot ve fuel oil tankının sızıntı kontrolü, ana besleme 
valfının kapatılması

12 Yangın mahallinin hasar tespiti

13 Üst yönetime haber verilmesi
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.3. Örnek Planlar

4.3.2. Deprem

Deprem hem kendisinin etkisiyle hem de sarsıntının getireceği yan

etkilerle zarar verebilir.

4.3.3. Tehlikeli Maddeler

Kimyasal maddelerin dökülmesi durumunda ilk müdahalenin ve kazanın

raporlamasının yapılması, dökülmenin gerçekleştiği alanın izole edilmesi, 

absorban madde kullanılarak temizleme işleminin yapılması hususlarını ve 

absorban madde yerleşim planını içeren plandır.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.3. Örnek Planlar

4.3.4. Tahliye ve Toplanma

Acil durum anında/sonrasında, firmada/tesiste bulunanların tahliyesinde

kullanılacak acil durum çıkışları, acil durum uyarı ve iletişim sistemleri,

tahliye sonrası toplanılacak yer/yerler gibi hususların yer aldığı plandır.

4.3.5. İletişim

Afetler/kazalarda elektrik kaynağından beslenen iletişim araçları (telefon, 

radyo, televizyon v.s.) genellikle ilk etkilenen iletişim sistemleridir. Bu 

bakımdan iletişim için bir kesintisiz güç kaynağı (UPS)’nın kuruluşta 

bulundurulması gerekmektedir.

Ayrıca iletişim sistemlerinde aşırı yüklenme sonucu meydana gelebilecek 

çökmelere karşı uydu telefonları veya benzer telefonları bulundurmakta 

Yarar vardır. 

Ayrıca gelişmeleri takip edebilmek için radyoların pilli veya bataryalı 

olanları tercih edilmelidir. Ancak bu tür ekipmanlar belirli aralıklarla kontrol 

edilerek işlevlerini yerine getirmeleri garanti altına alınmalıdır.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.3. Örnek Planlar

4.3.6. Sabotaj

Kuruluşların hazırlamakla yükümlü oldukları sivil savunma planları

özellikle sabotaj konusunda son derece yararlıdır.

Bu bakımdan bu planlar hazırlanırken bir formaliteyi yerine getirmekten 

ziyade, olası sabotaj risklerini kontrol etmeye yönelik ciddi anlamda 

hazırlanan planlar olmalıdırlar.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.4. Dış Kurumlarla Koordinasyon

Kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve komşu özel sektör kuruluşları ile 

bağlantı kurularak, muhtemel acil durumlar ve mevcut acil durum planları ile 

ilgili bilgi alınabilir ve hazırlıklarda işbirliğine gidilebilir.

Bilgi ve yardım alınabilecek kaynaklar arasında;

• Yerel Afet Yönetim Merkezleri (ilçe/belediye)• Kaymakamlık/Belediye 

Başkanlığı• İtfaiye• Polis• Acil Sağlık Merkezleri• Kızılay• Meteoroloji

• İZSU• Bölge elektrik idaresi (SEDAŞ, TEDAŞ)• Telefon idaresi (TÜRK 

TELEKOM A.Ş.)• Doğalgaz idaresi (İZGAZ)• Komşu tesisler, firmalar sayılabilir.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.5. Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Firmada/tesiste çalışan herkesin ve firmayı/tesisi ziyaret edenlerin (tesis

acil durum çıkışları, toplanma alanları vb. konularda) bir şekilde eğitime

ihtiyaçları olacaktır.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.5. Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

4.5.1. Eğitimin Planlanması

Çalışanların, ziyaretçilerin, taşeronların/tedarikçilerin, yöneticilerin ve acil 

duruma müdahalede sorumluluk alanların eğitim ve bilgi ihtiyacı belirlenmeli 

ve buna göre bir eğitim programı hazırlanmalıdır. 

12 aylık bir periyot için;

• Kimlere hangi eğitimlerin verileceği,

• Eğitimi kimlerin vereceği,

• Hangi eğitim araçlarının kullanılacağı,

• Eğitimlerin hangi tarihlerde, nerelerde yapılacağı,

• Eğitimlerin değerlendirilmesi ve dokümantasyonun nasıl yapılacağı,

belirlenmelidir.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.5. Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

4.5.2. Eğitim faaliyetleri

Eğitimler birkaç şekilde gerçekleştirilebilir:

1.Eğitim Oturumları: Bunlar düzenli olarak gerçekleştirilen, karşılıklı bilgi 

paylaşımını, soruların cevaplanmasını ve ihtiyaçların belirlenmesini hedefleyen 

tartışma toplantılarıdır.

2. Masa Başı Çalışması: Acil durum yönetim grubu üyelerinin bir araya 

gelerek, üretilen senaryolar üzerinde çalıştıkları, her birinin acil durum 

Anındaki sorumlulukları ve yapmaları gerekenler üzerine görüştükleri 

toplantılardır.

3. Tatbikat: Acil durum yönetim grubu ve müdahale ekipleri, kriz  anında 

nelerYapacaklarını uygulamalı olarak gösterirler. Özellikle, ilk yardım, alarm ve 

İkaz gibi özel alanlarda, işlevlerin test edilmesi için alıştırma eğitimleri 

düzenlenir.

4. Tahliye Tatbikatı: Tesis çalışanları, tatbikat sonrası, planda belirtilen 

Tahliye yolunu kullanırken ne tür tehlikelerin ortaya çıkabileceğini tespit 

ederek acil durum yönetim grubuna bildirir. Bu bilgiler ışığında plan revize 

edilir.

5. Gerçeğe Yakın Tatbikat: Gerçeğe yakın bir acil durum senaryosu 

hazırlanır. 

Bu tür tatbikata personel, acil müdahale ekipleri, yönetim ve yerel topluluk 

organizasyonları katılır
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.5. Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

4.5.3. Çalışanların Eğitilmesi

Bütün çalışanlara verilecek genel eğitim aşağıdaki konuları içermelidir:

• Her birinin rolü ve sorumlulukları

• Tehlikeler, zararlar ve önleyici faaliyetler hakkında bilgi

• Uyarı ve iletişim prosedürleri hakkında bilgi

• Acil durumda aile üyelerinin yerleştirilmesi

• Acil durum müdahale prosedürleri hakkında bilgi

• Tahliye prosedürü hakkında bilgi

• Acil durum müdahale ekipmanlarının yerleri ve kullanımlarıhakkı nda bilgi

• Acil durumda üretimi durdurma prosedürleri

Acil durum risk analizleri sonucu üretilen senaryolar, eğitimler için

temel teşkil edebilir.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.6. Planların kabulü ve Yönetimi

Acil Durum Planı yönetim tarafından onaylanmalıdır.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.6. Planların kabulü ve Yönetimi

4.6.1. Dağıtım

Her bir sayfası numaralanan ve ciltlenen planı imza karşılığı dağıtın.

Planın hangi bölümlerinin hükümet kurum ve kuruluşlarına açık

olacağını tespit edin (bazı bölümler özel isimler, telefonlar gibi gizli

bilgileri içerebilir).

Son şeklini alan planı;

1. Üst düzey yönetime,

2. firma/tesis acil durum müdahale ekibi üyelerine,

3. Firmanın/tesisin yönetim merkezine,

4. İl ve İlçe Afet Yönetim Merkezi’ne dağıtın (gerekirse).

Dağıtılan kişilerin bir listesini yapın.

Acil durum anahtar personelinin, planın bir kopyasını evinde 

bulundurmasını sağlayın. 

Bütün personeli plan ve eğitim programı hakkında bilgilendirin.
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.6. Planların kabulü ve Yönetimi

4.6.2. Eğitim ve Tatbikat

Acil durumlar normal olmayan şartlarda gerçekleşen durumlardır. Bu 

bakımdan müdahalenin etkinliği olaya müdahale edecek olan ekiplerin eğitim 

miktarıyla doğru orantılıdır.

Bir eğitim programı ve tatbikatlar en az aşağıdaki bilgilere yönelik olmalıdır.

• Temel bilgi

• Plandaki rol ve sorumluluklar

• Politika ve talimatların anlaşılması,

• Müdahalede kullanılacak olan ekipman ve kişisel korunma cihazlarının 

kullanımındaki alışkanlık Yapılacak olan tatbikatlarda, önceden tespit edilen bir 

hedefe, bir riske yönelik senaryolar oluşturulmalıdır. 
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.6. Planların kabulü ve Yönetimi

4.6.2. Eğitim ve Tatbikat

Örneğin yangın tatbikatlarında sadece bir tavada yangın oluşturarak 

Onun söndürülmesi yeterli bir tatbikat olmaz. Yapılan risk analizinde, yangının 

muhtemelen oluşacağı bir faktörün ele alınarak  bütünüyle tatbikata konu 

edilmesi gerekir.

Tatbikatların haberli veya habersiz yapılması gerekir. 

Özellikle tahliye tatbikatlarında karmaşa yaşanmaması için tesiste bulunan 

her çalışanın planı iyi bilmesi ve tatbikatta ona göre davranması 

gerekir.

Tatbikatı yürüten yetkilinin işi ciddiyetle yürütmesi diğer katılımcıları da 

etkiler ve tatbikat gerçeğe yakın olarak yapılır.
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Tatbikat
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RG: 18.06.2013/28681

MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum planının 
uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve 

uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en 
az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve 

gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler 
yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve 
bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren 
tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan 
yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları 
gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş 
hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu 
ile yürütülür.
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Acil Durum Planının Yenilenmesi
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RG: 18.06.2013/28681

MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları 
etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına 
neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde 
etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya 
kısmen yenilenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, 
hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre 
çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde 
sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
2007/12937 

Bakanlar Kurulundan 19/12/2007 26735

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim

Madde 0129 : Genel eğitim 
(1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin 

sorumluluğunda yangından korunma, yangının 
söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım 
faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması 
konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak 
eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır.

Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve 
malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda 
itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden 
geçirilir. 

Binada senede en az 1 kez söndürme ve 
tahliye tatbikatı yapılır. 
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4.ACİL DURUM PLANLAMASI VE SİSTEMİN TAMAMLANMASI

4.6. Planların kabulü ve Yönetimi

4.6.3. Gözden Geçirme

Acil durum planlarında bulunan bazı faktörler değişebilir (örneğin

telefon numaraları). Ya da eğitim ve tatbikat sırasında görülen aksaklıkların 

planda değiştirilmesi gerekebilir. 

Bu nedenlerden dolayı Acil Durum Planları düzenli aralıklarla gözden 

geçirilmelidir. Yapılan değişiklikleri içeren yeni  kopyalar çıkarılmalı ve eski 

kopyalar geri alınarak değişiklikleri içeren yeni kopyaların dağıtımı 

yapılmalıdır.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

Bu bölümde, acil durum yönetimi kapsamında 

gerçekleştirilecek temel faaliyetler açıklanacaktır. 

Bu temel faaliyetleri şu başlıklar altında sıralayabiliriz:

• Yönetim ve kontrol,

• İletişimin sağlanması,

• Can güvenliğinin sağlanması,

• Mal güvenliğinin sağlanması,

• Çevre sakinleri ve yerel kuruluşlarla yardımlaşma,

• Eski hale getirme çalışmaları

• İdari düzenlemeler ve lojistik
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.1. Acil Durum Yönetimi ve Kontrol

Acil durumun Yönetimi; Kaynakların yönetimi, bilgilerin analizi ve acil 

durumda kararların alınmasını gerektirir.

Kriz anında olaya müdahale edecek grupların sayısı ve çeşidi 

firmanın/tesisin büyüklüğüne göre değişir.

Büyük ölçekli firmalar/tesisler kendilerine ait yangın müdahale ekibi, 

ilkyardım ekibi, tehlikeli maddelere müdahale ekibi gibi ekiplere sahipken 

küçük ölçekli firmalar/tesisler kriz anında daha çok dışarıdan destek alıyor 

olabilirler, ya da sanayi bölgesinde yer alan bir firma/tesis, tüm bölge 

için hazırlanmış acil durum planının bir parçası olabilir
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.1. Acil Durum Yönetimi ve Kontrol

Firma içinde, acil durum ve kriz yönetimi için oluşturulabilecek

organizasyonlar arasında şunlar sayılabilir 

• Kriz Masası Operasyon ve Kontrol Merkezi

• Ekiplerin oluşumu

Kurtarma

Koruma

Söndürme

İlkyardım

• Haberleşme Ekibi

• Teknik Bakım Onarım Ekibi

İşleyen bir yönetim ve kontrol sistemi oluşturulması için, görev tanımları

ve sorumlu kişiler belirlenmeli; özellikle Ekiplerin işlerine yönelik prosedürler 

hazırlanmalı; her bir acil durum için araç-gereç ihtiyacı belirlenmelidir. 

Ayrıca, acil  Durumda olayın başladığı yerde temel emniyet tedbirleri derhal 

alınmalıdır (kapı ve pencerelerin kapanması, engellerin oluşturulması gibi).
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ
5.2. İletişim

Kriz anında haberleşmenin sürekliliğinin sağlanması çok büyük önem 
taşır. 

Krizle ilgili  uyarının yapılması, çalışanların ailelerinin ve izinli personelin 
durumdan haberdar edilmesi, dışarıdan müdahale edeceklerin bilgilendirilmesi 
aksayan bir haberleşme sistemi ile mümkün olmayacaktır.

Beklenmedik olayların planlanması: İletişim konusunda beklenmedik kısa 
ve uzun süreli aksamalar önceden dikkate alınmalı ve bu durumda yapılacaklar 
planlanmalıdır:

• Firmada/tesiste günlük işlerin yürütülmesinde kullanılan iletişim yolları nelerdir?

• İletişim yollarının kullanılamaması işleri nasıl etkiler? Acil duruma müdahaleyi 

nasıl etkiler?

• İletişim öncelikleri nelerdir? Acil durumda zarar gören iletişim yollarından 

hangisi öncelikli olarak onarılacaktır? (İletişim sistemlerinin onarımıyla ilgili bir 

prosedür oluşturulmalıdır)

• Alternatif iletişim araçları neler olabilir? (telsiz, çağrı cihazı, uydu bağlantısı vb.)
www.ilkmak.com /  İlkmakisguvenligi.com



5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.2. İletişim

5.2.1. Acil Durum Halinde İletişimin Sağlanması

Acil durum halinde acil durum yönetim grubu, acil durum operasyon

merkezi, müdahale ekipleri ve diğer personel arasındaki iletişimin nasıl

gerçekleşeceği ve nasıl destekleneceğine dair bir “iletişim planı” 

hazırlamalıdır.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.2. İletişim

5.2.2. Personel Ailesi ile İletişimin Sağlanması

Acil durum halinde personel, ailesinin durumunun ne olduğunu 
bilmek isteyecektir. 

Ailelerle iletişimin nasıl sağlanacağı ile ilgili plan yapılmalıdır.

Ayrıca çalışanlar acil durum sonrası aileleri ile temasa geçebilmeleri 
için aşağıdaki yollara başvurabilirler;

• Aile bireylerinden ayrı kalma ya da yaralanma durumunda birbirleriyle 
nasıl bağlantı kuracaklarını önceden belirleyebilirler.

• Tüm aile bireyleri, acil durum sonrası şehir dışında yaşayan bir 
tanıdıklarını arayarak birbirlerinin durumu hakkında bilgi alabilirler.

• Aile bireyleri acil durum sonrası bir araya gelecekleri bir yeri önceden 
belirleyebilirler.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.2. İletişim

5.2.3. Acil Durumun Duyurulması

Çalışanlara yönelik olarak acil durumun rapor edilmesi ile ilgili bir prosedür 

hazırlanmalıdır. 

Prosedür ve gereklilikleri konusunda tüm personel bilgilendirilmelidir. Her 

telefonun yanına, firma/tesis içinde acil durumlara müdahalede anahtar rol 

oynayan kişilerin telefonları da dahil olmak üzere, acil durumlarda ihtiyaç 

duyulabilecek telefon numaraları yerleştirilmelidir 

Halk sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek bir durum olması halinde, acil 

durum vakit kaybetmeden hükümet yetkililerine ve yerel yönetim kuruluşlarına 

haber verilmelidir.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.2. İletişim

5.2.3. Acil Durumun Duyurulması (Devam )

Acil durumlarda dış dünya ile temasa geçecek halkla ilişkiler yetkilisinin 

bu konuda eğitilmiş olması çok önemlidir. 

Kuruluş sözcüsünün kullanacağı ifadeler ve tavrı konu hakkında bilgi sahibi 

Olmayanları yanıltabilir.

Öncelikle bu kişi teknik açıdan bilgilendirilmiş olmalıdır.

Ancak gene de mümkün olduğu kadar bilgi alanının dışında kalan teknik

konularda detaylı açıklama yapmamalıdır. Sakin bir şekilde, inandırıcı ve her 

kesim tarafından anlaşılabilir ifadeler kullanarak kısa ve özlü açıklamalar 

yapmalıdır.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.2. İletişim
5.2.4.Uyarı Sistemi

Personelin tamamının acil durumdan haberdar edilmesi için bir
uyarı/alarm sistemi bulunmalıdır. Bu sistem sürekli gözlemlenebilecek bir noktada olmalıdır. 
( güvenlik Binası vb )

Sistem;
• Bütün personel tarafından duyulabilir veya görülebilir olmalıdır,

• Ekstra/yardımcı bir güç kaynağına bağlı olmalıdır,

• Anında fark edilebilir olmalıdır.

Özürlü personeli uyarmak için özel bir düzenleme yapılmalıdır (örneğin
yanan sönen bir ışık düzenlemesi). 

Firma müşterileri, taşeronları, ziyaretçileri için de uyarı sistemi hakkında 
prosedür  hazırlanmalıdır 

Personel, alarmın çalışması durumunda neler yapması gerektiği
hakkında bilgilendirilmelidir.

Sistem en az ayda bir defa test 
edilmelidir.
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
2007/12937 Bakanlar Kurulundan 19/12/2007 RG 26735

Madde 29 : Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yangın kontrol panelleri 

MADDE 77- (1) Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı 
paneller aşağıda belirtilen şekilde olur: 

a) Kontrol ve tekrarlayıcı paneller, binanın, tercihen 
zemin katında veya kolay ulaşılabilir bölümünde ve 
sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerinde 
tesis edilir. 

b) Yangın kontrol panelinin tesis edildiği yerde 
personelin bulunamadığı zaman aralıkları var ise bu 
sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde 
veya daha fazla mahalde tekrarlayıcı paneller tesis 
edilir.” 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
2007/12937 Bakanlar Kurulundan 19/12/2007 RG 26735

Madde 81 : Sesli ve ışıklı uyarı cihazları 

(1) Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları 
yangından veya benzeri acil hâllerden haberdar etme 
işlemleri, sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile gerçekleştirilir. 

Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde 
uyarı sistemi de mecburidir. 

(2) Yangın alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangın mücadele 
ekipleri ve yangına müdahale konusunda eğitilmiş personele 
ulaştırılmak şartıyla, yangın alarm sinyalinin gerçekliğinin 
araştırılmasına imkân verecek şekilde bir ön uyarı 
sistemine izin verilir. 

Tehlikeli maddelerin bulundurulduğu veya işlendiği 
endüstriyel binalarda ve depolama amaçlı yapılarda 
herhangi bir yangın algılamasının otomatik olarak bina tahliye 
uyarı sistemlerini harekete geçirmesi gerekir. 

Bu bina ve yapılarda ön uyarı sistemine izin verilmez. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
2007/12937 Bakanlar Kurulundan 19/12/2007 RG 26735

Madde 81 : Sesli ve ışıklı uyarı cihazları 

(3) Tahliye uyarıları, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, hem 
sesli ve hem de ışıklı olarak yapılır.

a) İşitme engelli kişilerin bulunma ihtimali olmayan 
alanlarda ışıklı uyarı cihazı kullanılması mecburi 
değildir. 

b) Sağlık hizmeti amaçlı binalar için öngörüldüğü takdirde 
sadece ışıklı uyarı cihazları kullanılmasına izin verilir. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007/12937 Bakanlar 
Kurulundan 19/12/2007 RG 26735

4) Tahliye uyarı sistemlerinin, aşağıda belirtilen istisnalar 

dışında, yapının tamamında devreye girmesi gerekir: 

a) Yapısı itibarıyla tamamının birden boşaltılması 
mümkün olmayan binalarda, başlangıçta sadece 
yangından etkilenen ve etkilenecek olan bölgelerde 
uyarı sistemleri devreye girer. Böyle bir hâlde, 
binanın düzenli bir şekilde boşaltılabilmesi için, uyarı 
sistemi, diğer bölgelerde kademeli olarak devreye 
sokulacak şekilde tesis edilir. 

b) Yaşlılık, fiziksel veya zihinsel yetersizlik ve benzeri 
sebeplerle kendi başlarına dışarı çıkamayacak kişiler 
bulunan binalarda, sadece bu kişilerin bakımları ve 
binadan tahliyeleri ile görevli personele yangın 
uyarısı verilmesine izin verilir. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007/12937 Bakanlar 
Kurulundan 19/12/2007 RG 26735

(5) (Fıkra 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik 

ile Değişmiştir.) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, 
yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi 
ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde 
olacak şekilde yerleştirilir.

Uyuma maksatlı bölümler ile banyo ve duşlarda, ses 
seviyesinin en az 75 dBA olması gerekir. 

Sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve 
en çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte 
olması şarttır. 

Acil anons sistemi hoparlörü olan hacimlerde ayrıca siren 
sistemi konulması gerekli değildir. 

(6) Sesli yangın uyarı cihazlarının seslerinin, binada başka 
amaçlarla kullanılan sesli uyarıcılardan ayırt edilebilecek 
özellikte olması gerekir. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007/12937 Bakanlar 
Kurulundan 19/12/2007 RG 26735

(7) Aşağıda belirtilen yerlerde, otomatik olarak yayınlanan ses 
mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses 
mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde 
yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulması 
mecburidir: 

a) Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve 
yatakhanelerde, 

b) Yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı 
sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık binalarda, alışveriş 
merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve benzeri 
binalarda, 

c) (Bent 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik 

ile Değişmiştir.) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen bütün binalarda. 

(8) Sesli ve ışıklı uyarı cihazları, sadece yangın uyarı sistemi ve diğer 
acil durum uyarıları için kullanılır. 

Anons sistemleri ise, yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum 
anonsları öncelik almak ve otomatik olarak diğer kullanım 
amaçlarını devre dışı bırakmak şartıyla, genel anons ve fon müziği 
yayını gibi başka amaçlar ile de kullanılabilir. 
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.3. Can Güvenliğinin Sağlanması

Bir acil durumda, tesisteki bütün insanların can güvenliği birinci

önceliğe sahiptir.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.3. Can Güvenliğinin Sağlanması

5.3.1. Tahliye Planı

Acil durumlarda en çok başvurulan korunma yollarından biri olay

mahallini terk etmektir. 

Tahliye prosedürü/talimatı hazırlanırken göz önüne alınacak noktalar:

• Hangi koşullarda çalışanların tahliyesinin gerekeceği belirlenmelidir,

• Tahliye emrini vermeye yetkili kişi ve tahliyeden sorumlu personel 

belirlenmelidir,

• Hazırlanan prosedür firmanın/tesisin çeşitli yerlerine afişler şeklinde asılmalıdır,

• Özürlüler ve Türkçe bilmeyenler için özel bir prosedür hazırlanmalıdır,

• Tahliye sırasında kritik operasyonları yapabilecek veya sona erdirebilecek 

personel tayin edilmelidir,

• Yerel Kriz Yönetim Merkezi ile işbirliği yapılmalıdır.
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Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
RG: 18.06.2013/28681

• İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, 
kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi 
uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale 
getirilir.

• Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için 
sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

• İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu 
durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir 
yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil 
durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

• İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında 
refakat edilmesi için tedbirler alınır.

• Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli 
ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

• Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında 
müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz 
önünde bulundurulur.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.3. Can Güvenliğinin Sağlanması

5.3.2.Acil durum Çıkışlarının Belirlenmesi

Birinci ve ikinci derecede öncelikli çıkış yolları belirlenmeli ve bu yollar

işaretler ve levhalarla kolay fark edilebilir hale getirilmelidir. 

Bu yollarda, elektrik kesilmesi ihtimaline karşı, yardımcı güç kaynağını 

Kullanan  bir ışıklandırma sistemi kurulmalıdır.

Tahliye yollarının;

• Tüm personelin zamanında tahliye edilmesini sağlayacak kadar geniş,

• Her an kullanılmaya hazır, temiz ve açık,

• Tahliye edilecek personelin zarar görmesine sebebiyet vermeyecek 

Nitelikte olması gerekmektedir.

www.ilkmak.com /  İlkmakisguvenligi.com



Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
2007/12937 Bakanlar Kurulundan 19/12/2007   RG 26735

Madde 39 : Acil çıkış zorunluluğu 

(1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis 
edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. 

(2) (Fıkra 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Çıkış 
sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az 
olamaz. 

Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek 
tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en 
az 2 çıkış bulunması şarttır. 

Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 
kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
2007/12937 Bakanlar Kurulundan 19/12/2007 RG 26735

Madde 39 : Acil çıkış zorunluluğu 
(
(3) (Fıkra 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Yönetmelik ile Değişmiştir.) 

Çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması 
gerekir. 

Bölünmemiş tek mekânlarda 2 çıkış gerekiyor ise çıkışlar 
arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı 
takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama 
sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 1/3’ünden az 
olamaz. 

(4) (Fıkra 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yönetmelik ile Değişmiştir.) 

Çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım 
sınıflarında, bir koridor içindeki 2 kaçış merdiveni 
arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda 
koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi 
olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az 
olamaz. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
2007/12937 Bakanlar Kurulundan 19/12/2007 RG 26735

Madde 33 : Kaçış yolu sayısı ve genişliği 

(1) Toplam çıkış genişliği, 32 nci maddeye göre hesaplanan bir 
kattaki kullanım alanlarındaki toplam kullanıcı sayısının 
birim genişlikten geçen kişi sayısına bölümü ile elde 
edilen değerin 0.5 m ile çarpılması ile bulunan değerden 
az olamaz. 

Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni veyahut diğer kaçış 
yolları, hesaplanan bu değerlerden ve 80 cm’den daha 
dar genişlikte ve toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla 
olan katlarda bir kaçış yolunun genişliği 100 cm'den az 
olmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur.

Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının mekânlarına 

hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise, 110 
cm’den az genişlikte olamaz. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007/12937 Bakanlar 
Kurulundan 19/12/2007 RG 26735
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007/12937
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
2007/12937 Bakanlar Kurulundan 19/12/2007 RG 26735

Madde 33 : Kaçış yolu sayısı ve genişliği 

(2) Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin 

genişliği 120 cm’den az olamaz. 

(3) Genişliği 200 cm’yi aşan merdivenler, korkuluklar 
ile 100 cm’den az olmayan ve 160 cm’den fazla 
olmayan parçalara ayrılır.

Kaçış yolu koridoru yüksekliği 210 cm’den 
az olamaz. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007/12937

4) İki çıkış gereken mekânlarda, her bir çıkışın toplam 
kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte 
olması gerekir. 

(5) Genişlikler, temiz genişlik olarak ölçülür.

Kaçış merdivenlerinde ve çıkış kapısında temiz genişlik 
aşağıda belirtilen şekilde ölçülür.

a) Kaçış merdivenlerinde temiz genişlik hesaplanırken, 
küpeştenin yaptığı çıkıntının 80 mm’si temiz genişliğe dâhil 
edilir. 

b) Çıkış kapısında; tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası 
veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış kanat yüzeyi 
arasındaki ölçüdür. 

Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den 
az ve 120 cm’den çok olamaz. 

İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece 
açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007/12937

(6) Bütün çıkışların ve erişim yollarının aşağıda belirtilen 

şartlara uygun olması gerekir: 

a) Çıkışların ve erişim yollarının açıkça görülebilir olması 
veya konumlarının simgeler ile vurgulanması ve her 
an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış hâlde 
bulundurulması gerekir. 

b) Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, 
diğer kullanıcıların kullanımında olan odalardan veya 
mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir 
çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması 
gerekir. 
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.3. Can Güvenliğinin Sağlanması

5.3.3.Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

Tahliye edilen personel sayısını alabilecek büyüklükte toplanma alanları 

Belirlenmelidir.

Acil duruma neden olan olayın büyümesi veya genişlemesi halinde personelin 

bir bölümünün başka alanlara veya evlerine gönderilmesi için ulaşım imkanları 

belirlenmelidir.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.3. Can Güvenliğinin Sağlanması

5.3.4.Barınakların Belirlenmesi

Bazı acil durumlarda, en iyi korunma, personelin tesis içinde veya dışında bir 

barınağa nakledilmesi ile sağlanabilir.

Bu durumda, yerel idarelerle de işbirliği içinde personelin barınaklara sevki ve 

acil ihtiyaçlarının karşılanması, böyle bir durumu sevk ve idare edecek

sorumlu kişi belirlenerek, işlem prosedüre bağlanmalıdır.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.3. Can Güvenliğinin Sağlanması

5.3.5.Eğitim Ve Bilgilendirme

Personele tahliye, toplanma alanları ve barınaklar hakkında zaman 

zaman bilgi ve eğitim verilmelidir. 

Stratejik noktalara tahliye planları asılmalıdır. 

Acil durumda, tahliye halinde kullanılacak yeni araç-gereç, malzeme 

anıtılmalıdır. 

Personel dışında müşteriler, taşeronlar, ziyaretçiler de bilgilendirilmelidir.
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Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitim

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RG: 18.06.2013/28681

MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, 
kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım 
konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili 
bilgilendirme yapılır.

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak 
görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel 
olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca 
görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği 
uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu 
durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak 
belgelendirilir.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.3. Can Güvenliğinin Sağlanması

5.3.6.Personelin Ailesinin hazırlanması 

Personelin ailesinin acil durumlara hazırlanması konusunda firmanın/tesisin 

neler yapabileceği düşünülmeli, gerekli adımlar atılmalıdır. 

Ailesinin iyi durumda ve güvenlikte olduğunu bilen personel   

Firmadaki /tesisteki sorumluluklarının gereğini daha iyi yerine getirebilecektir.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.4.Mal Güvenliğinin Sağlanması

Bir acil durumda firmanın/tesisin araç-gereç ve malzemelerinin, önemli

kayıtların korunması; acil durum önlemlerinin alınması ve firmanın/tesisin kısa 

zamanda eski hale getirilmesi için gereklidir.

Yedeklenecek araç-gereç ve malzeme ile bütün bu prosedürlerin

uygulanmasından sorumlu personel belirlenmelidir. 

Firmanın/tesisin araç-gereç ve malzemelerinin, önemli kayıtlarının 

korunması ve işi engellemeyecek çalışmanın sağlanması amacı ile; başta deprem 

Olmak üzere bazı acil hal /kriz durumlarında kuruluş binasının 

kullanılamaz/girilemez hale gelebileceği düşünülerek, uygun bir yerde bağımsız, 

prefabrik bir yapıda Kriz Yönetim Merkezi oluşturularak, aşağıdaki malzeme ve 

doküman ile hizmete hazır tutulması yararlı olabilir.
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Acil Durum/Kriz Yönetim Merkezinde Bulunabilecek  Cihaz ve malzemeler

Kablolu Normal Telefonlar Digital kamera ve fotoğraf makinası

Satellite Telefon Pilli radyo ve ses kayıt cihazı

GSM telefonlar Uydu bağlantılı telefon

Dahil anons sistemi merkezi Jeneratör

El telsizleri UPS sistemi

Faks Kırtasiye

Komple Bilgisayar(İnternet bağlantılı) Ofis mobilyası

Dizüstü bilgisayar
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Acil Durum / Kriz Yönetim Merkezinde Bulunabilecek Dökümanlar

Acil durum / kriz yönetim prosedürleri Planlar

Site ve bölge plan ve haritaları Talimatlar

Önemli telefon numaraları dosyası Kimyasal madde envanteri

M.S.D.S.ler
Kurtarma , ilk yardım, yangın söndürme vb. ekipman 

listesi dosyası

Yasalar, yönetmelikler ve diğer ilgili 

mevzuatlar

Komşu kuruluşlar hk. bilgiler ve yardımlaşma 

protokolleri dosyası
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.4.Mal Güvenliğinin Sağlanması

5.4.1. Korunma Sistemleri

Araç-gereç ve malzemeleri normal dışı durumlarda koruyacak, uyarıda 

bulunacak detektör benzeri sistemler kurulmalıdır.

Örneğin;

• Yangından korunma sistemleri

• Yıldırımdan korunma sistemleri (paratoner vb.)

• Su seviyesi ölçüm sistemleri

• Taşkın korunma sistemleri

• Otomatik enerji ve güç kaynaklarını kesme (kapatma) sistemleri

• Acil durum güç kaynakları
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.4.Mal Güvenliğinin Sağlanması

5.4.2. Etkilerin Hafifletilmesi

Oluşacak acil durumların etkilerinin nasıl azaltılabileceği düşünülmelidir 

(firmanın/tesisin taşkın sahalarının ya da deprem kuşaklarının dışına taşınması, 

proseslerin ve kimyasalların daha az tehlike arz edenlerle değiştirilmesi gibi). 

Firma/tesis ve kullanılan malzemeler, olası bir deprem veya diğer afet 

durumlarında en az zarar görecek şekilde tasarlanmalı, riski asgariye indirecek 

tedbirler alınmalıdır.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.4.Mal Güvenliğinin Sağlanması

5.4.3. Faaliyetin Durdurulması / Tesisin Kapatılması

Tesisin kapatılması genellikle en son seçenek olarak düşünülür. Fakat

her zaman böyle bir olasılık vardır.

Planlanmamış bir kapatma çeşitli sorunlara yol açabilir. 

Bazı tesisler, ekipmanın faaliyetinin durdurulması, kapıların kilitlenmesi, 

alarm sistemlerinin çalıştırılması gibi basit işlemlerle kapatma işlemini 

gerçekleştirebilirken, bazıları karmaşık kapatma prosedürleri hazırlamak 

zorundadır.

Kapatma prosedürleri hazırlanırken her departmanın sorumluları ile

birlikte çalışılmalıdır.
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5.ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

5.4.Mal Güvenliğinin Sağlanması

5.4.3. Faaliyetin Durdurulması / Tesisin Kapatılması

Prosedürler hazırlanırken göz önünde bulundurulacaklar:

• Kapatmayı gerektirecek durumlar nelerdir?

• Kapatma emrini kim verecek?

• Kapatma prosedürünü kim uygulayacak?

• Firmanın/tesisin bir departmanının kapatılması diğer departmanları nasıl 

etkiler?

• Kapatmanın kaldırılması ve faaliyete geçilmesi için gerekli süre

nedir?

Kapatma prosedürleri ile ilgili olarak personele eğitim verilmelidir ve

prosedürler gerekli noktalarda hazır bulundurulmalıdır.
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BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA

Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında,

kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve 

kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için 
anında veya 

daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya

birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük 
bir emisyon, 

yangın veya patlama olayına 

Büyük Endüstriyel Kaza denir.
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BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR

1976 yılında Seveso-İtalya’da yaşanan kaza sonucunda Avrupa Birliği,

büyük endüstriyel kazaları önlemek ve zararlarını asgariye indirmek

amacıyla 82/501/EEC sayılı, SEVESO adıyla da anılan Direktifi

yayınladı. 

Ancak 1984 yılında Bhopal ve aynı yıl Mexico City’de

yaşanan kimyasal salınımı, patlama ve yangının hasarlarından sonra,

Direktif yeniden gözden geçirildi ve 96/82/EC sayıyla SEVESO II adıyla

yayınlandı. 

Endüstriyel kazalar konusu durağan olmayıp dinamiktir.

Nitekim Seveso II’den sonra çalışmalar devam etmiş ve Enschede, Baia

Mare ve Toulouse kazalarına yönelik olarak yeni bir taslak

hazırlanmıştır. 

www.ilkmak.com /  İlkmakisguvenligi.com



www.ilkmak.com /  İlkmakisguvenligi.com



KAPSAM DIŞI FAALİYETLER
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KAPSAM
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b) Alt seviyeli kuruluş: 

Ek I, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde 
listelerinde, Kolon 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, 
ancak Kolon 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli 
madde bulunduran kuruluşu,

ı) Üst seviyeli kuruluş: Ek I, Bölüm 1 ve Bölüm 

2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Kolon 3’teki eşik 
değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde 
bulunduran kuruluşu
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MADDE 7- BİLDİRİM 
Kapsama Giren  kuruluşların belirlenmesi
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MADDE 7- BİLDİRİM

(1) Üst ve alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, (a), (b) ve (c) bentlerindeki 
süreleri dikkate alarak;

a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan 
kuruluşlar için, yürürlük tarihini müteakip altı ay içerisinde,

b) Tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artış 
nedeniyle bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluşlar 
için ya da bir kuruluşun transfer, kira veya satış 
yoluyla el veya isim değiştirmesi durumları 
olması halinde;

1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ise; yürürlük tarihini 
müteakip altı ay içerisinde,

2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra ise, 
değişiklik tarihini müteakip on iş günü 
içerisinde,

c) Diğer durumlarda, kuruluşun çalışmaya başlamasından önce

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel 
program paketini kullanarak ikinci fıkradaki bilgileri içeren bir 

bildirim gönderir.
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MADDE 7- BİLDİRİM

2) Birinci fıkrada düzenlenen bildirim, aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Kuruluşun adı, ticari unvanı ve tam adresi,

b) Kuruluşun kayıtlı işyerinin tam adresi,

c) Kuruluştan sorumlu kişinin adı ve unvanı,

ç) Bulundurulan tehlikeli maddeleri veya tehlikeli maddeler 
kategorisini tanımlamak için yeterli bilgi,

d) Bulundurulan tehlikeli madde veya maddelerin miktarı ve 
fiziksel hali,

e) Tesislerde veya depolama yerlerinde yürütülen veya 
yürütülecek faaliyetler,

f) Kuruluşun yakın çevresinde bulunan ve büyük bir kazaya 
neden olabilecek veya bunun sonuçlarını ağırlaştırabilecek 
unsurların detayları,

g) Tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası ve gerçek kişi için T.C. 
Kimlik Numarası.
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(3) İşletmeci;

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

b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki 
şeklinde değişiklik olması,

c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması,

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir 
değişiklik olması,

d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi

hallerinde on iş günü içerisinde bildirimini günceller.
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BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI

MADDE 8 – (1) Alt seviyeli kuruluşların işletmecileri, büyük kazaların 
önlenmesi ile ilgili politikasını belirten bir büyük kaza önleme politikası 
belgesini, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar hazırlar ve bunu 
muhafaza eder.

Bu politika, uygun araçlar, yapılar ve yönetim sistemleri kullanılarak, çevre 
ve insanlar için yüksek seviyede bir koruma sağlayacak şekilde belirlenir.

(2) Büyük kaza önleme politikası belgesi hazırlanırken Ek III’te belirtilen ilkeler 
dikkate alınır.

(3) Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi;

a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluşlar için, 
yürürlük tarihine kadar,

b) Kuruluşların mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artış nedeniyle 
bu Yönetmelik kapsamına dahil olması durumunda;

1) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artış yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük 
tarihini müteakip altı ay içerisinde,

2) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artış yürürlük tarihinden sonra ise, kapsama 
dahil olduğu tarihi müteakiben altı ay içerisinde,

c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce hazırlanır.
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SÜREÇ
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BÜYÜK KAZA ÖNLEM POLİTİKASI 
İÇERİĞİ
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GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ
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ORGANİZASYON VE PERSONEL
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BÜYÜK KAZALARIN BELİRLENMESİ VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçekleşebilecek kazaların;

tahmini,

kaza olasılığı ve 
şiddetinin 

değerlendirilmesi
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ACİL DURUMLAR İÇİN PLANLAMA

Oluşturulan kaza senaryoları için acil 

durum planlarının hazırlanması

Denetlenmesi

Gözden geçirilmesi için düzenlemeler 
yapılması

Tüm personele Eğitim verilmesi
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İŞLETİM KONTROLÜ

Güvenli İşletme için prosedür ve 
talimatların benimsenmesi ve 
uygulanması (Bakım ve geçici durmaları 

da kapsayan ) 
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DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ
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PERFORMANSIN İZLENMESİ
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DENETLEME VE İNCELEME

Büyük Kaza önleme ve Güvenlik 
Yönetim Sisteminin 

Periyodik değerlendirilmesi,

gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
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YETKİ VE SORUMLULUKLAR
İdari tedbirler

MADDE 21 – (1) İşletmeci tarafından büyük kazaların 
önlenmesi ve zararların azaltılması için alınan 
önlemlerin yetersiz olduğunun tespiti durumunda, Çevre 
ve Orman Bakanlığı ve/veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, kuruluşu veya tesisi kapatır veya ilgili 
bölümlerin işletilmesini durdurur.

(2) İşletmeci tarafından güvenlik raporunun ve dahili acil 
durum planının süresinde teslim edilmediği durumda, 
Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, kuruluşu veya tesisi kapatır veya 
ilgili bölümlerin işletilmesini durdurur.

(3) Kapatma veya durdurma kararı, nedenleri ve alınması 
gereken tedbirlerle birlikte işletmeciye bildirilir.
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YETKİ VE SORUMLULUKLAR
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Kuruluş: aynı işletmecinin kontrolü altında bulunan, ortak 

altyapı ve faaliyetler de dahil olmak üzere, tehlikeli maddelerin 

bulunduğu, bir veya birden fazla tesisin bulunduğu alanı

Tesis; Tehlikeli maddelerin üretildiği, kullanıldığı, işlendiği 

veya depolandığı bir kuruluş içerisindeki teknik birimi ve bu birimin 

işleyişi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru tesisatı iş 

ekipmanları ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatlarını, 

tersaneleri ve doldurma – boşaltma rıhtımlarını, platformlarını, 

şamandıra sistemlerini, yüzen veya sabit dalgakıranları, ambarları 

veya benzer yapıları,
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SANAYİCİNİN SORUMLULUKLARI
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GÜVENLİK RAPORU

MADDE 9 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari 
olarak Ek II’nin 1 inci ve 2 nci maddesinde belirtilen bilgileri 
içermek kaydıyla beşinci fıkra uyarınca çıkarılacak rehberi dikkate 
alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.

(2) İşletmeci güvenlik raporunu;
a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan 

kuruluşlar için, yürürlük tarihine kadar,
b) Kuruluşların mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir 

artış nedeniyle bu Yönetmelik kapsamına dahil olması durumunda;
1) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artış yürürlük tarihinden 

önce ise, yürürlük tarihini müteakip bir yıl içerisinde,

2) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artış yürürlük tarihinden 
sonra ise, kapsama dahil olduğu tarihi müteakip bir yıl 
içerisinde,

c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce tesiste bulunan 
tehlikeli maddelerin güncel envanterini de içerecek şekilde hazırlar 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığına gönderir.

ç) Yeni kurulacak kuruluşun işletmecisi, raporun incelenmesi 
sonuçlanıncaya kadar, kuruluşu işletmeye almaz.
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GÜVENLİK RAPORU
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Güvenlik raporunun gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
MADDE 10 – (1) Güvenlik raporu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 

onaylandığı takdirde, işletmeci bu raporu:

a) Ek II’nin (1.1) maddesinde belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir 
değişiklik yapılması, güvenlik konularında yeni teknik 
gelişmelerin olması veya kazaya ramak kalma da dâhil olmak 
üzere, kaza analizleri ve tehlikelerin değerlendirilmesi 
sonucunda, işletmecinin inisiyatifiyle veya Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının gerek görmesi durumunda, 
en az beş yılda bir gözden geçirir.

b) Bu gözden geçirme sonucunda güvenlik raporunda değişiklik yapılması 
gerektiği takdirde, işletmeci, bu değişikliği gecikmeksizin yapar ve değişiklik 
bilgilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Güvenlik 
raporundaki değişikliklerle ilgili olarak 9 uncu madde uyarınca işlem yapılır.

(2) İşletmeci, Güvenlik raporunun, birinci fıkra uyarınca gözden 
geçirilmiş, fakat değiştirilmemiş olması halinde, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bu durumu 
bildirir.

(3) İşletmeci, tesiste veya kuruluşta, depolamayı, kullanılan prosesi veya 
mevcut tehlikeli maddelerin niteliğini veya miktarını değiştirmeyi tasarlaması 
halinde, bu tür değiştirme öncesinde, hazırlanan güvenlik raporunu gözden 
geçirir ve gerekli değişiklikleri yaparak güncellenen bilgiyi Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına gönderir. Güvenlik raporundaki değişikliklerle ilgili 
olarak 9 uncu madde uyarınca işlem yapılır.
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ACİL  DURUM PLANLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
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Teşekkür Ederim

İLKER KIYAK

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
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