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Konu Tahliye ve Kurtarma 

Konunun genel 
amacı 

Katılımcılar, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu 
planlamanın yapılması hakkında bilgi sahibi olacak. 

Öğrenme hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Acil durumlarda müdahale ve iletişim kavramlarını tanımlar.

 Acil durum planlarını hazırlar.

 Çalışanları bu konuda bilgilendirerek, uygulamayı tatbik ettirir.

Konunun alt başlıkları 

 Acil durum planlarının hazırlanması ve çalışanlara aktarılması

 Tedbir ve tatbikatlar

 Acil durum ekiplerinin ve çalışanların eğitimi

 Acil durum donanımı

 Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi

 İlkyardım ve acil müdahale

 Tehlike iletişimi

 İlgili mevzuat
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GİRİŞ 

Acil durumlar, her sene iş yaşamı ve endüstriden, can ve para olarak büyük bir bedel alır. Ancak yine de 
yapılabilecek birşeyler vardır. Bir plan yapıldığı takdirde, iş yaşamı ve endüstri, yaralanma, ölüm ve hasarları 
azaltabilir, normal iş yaşamına, çalışmaya daha çabuk dönülebilir. 

Bu ders notu, kapsamlı bir Acil Durum Yönetim planı hazırlama ve yürütme konusunda, size adım adım yol 
gösterecektir. Bu ders notu, her yerdeki imalatçılar, ofis çalışanları, toptancılar, parekendeciler veya insanların 
toplu olarak bulunduğu veya çalıştığı daha başka organizasyonlar da kullanabilir. İster yüksek iş merkezlerinde 
olun, ister bir endüstriyel tesisde, ister mülk sahibi olun, ister kiracı, ister büyük şirket olun, ister küçük, bu notlardaki 
konseptleri rahatlıkla uygulayabilirsiniz. 

Başlamak için Acil Durum Yönetimi hakkında derin bilgi sahibi olmanız gerekmez. Gerekli olan sadece plan 
hazırlama yetkisi verilmesi ve en üst düzey yöneticinin “Acil Durum Yönetimi”ni kurum kültürü olarak kabul 
etmesidir. 

Eğer mevcut bir planınız varsa, bu notları, planınızı değerlendirmek ve güncellemek için bir kaynak olarak 
kullanın. 

Bu ders notu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

BÖLÜM 1: Planlama Sürecinin 4 Adımı – Planlama ekibinin oluşturulması; hassas alanların analizi; plan yapılması; 
planın yürürlüğe girmesi. Bu bilgiler aşağı yukarı her tür işyeri ve endüstriyel tesise uygulanabilir. 

BÖLÜM 2: Acil Durum Yönetiminde Göz Önüne Alınacak Hususlar – Hayat/Can kurtarma, tesisin korunması, iletişim 
ve halkla ilişkiler konularını kapsayan Acil Durum Yönetim Planı’nın hazırlanması. 

BÖLÜM 3: Olası Tehlikeler Hakkında Bilgi – Tesisinizin karşılaşabileceği tehlikeler konusunda teknik bilgi. 

BÖLÜM 4: Bilgi Kaynakları – İlave bilgi için başvurabileceğiniz kaynaklar. 

ACİL DURUM NEDİR? 

Acil durum, çalışanlar, müşteriler veya halk arasında ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin 
durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının 
bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan dışı in dışı olaylardır. 

Gerçekten de, birçok acil durum sayabiliriz, bunlara örnek vermek gerekirse: 

• Yangın 

• Tehlikeli madde olayları 

• Sel ve su baskını 

• Kar fırtınaları 

• Deprem 

• İletişim sorunları 

• Radyolojik kazalar 

• Toplumsal olaylar 

• Önemli tedarikçinin veya müşterinin kaybı 

• Patlama 
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Bu notlarda “Afet” kelimesi özellikle kullanılmamıştır. Çünkü “Afet” dendiğinde genellikle, “Doğal Afet” gibi çok 
büyük çaplı olaylara çağrışım yapmaktadır. Bununla birlikte, her olay, kurumda ve toplumda yarattığı etkiyle ayrı 
ayrı ele alınmalıdır. Büyük bir firma için nüans olarak nitelendirilecek bir olay, küçük bir kurum için “Afet” olabilir. 

ACİL DURUM YÖNETİMİ NEDİR? 

Acil Durum Yönetimi, acil durumun etkisini azaltma, müdahale etme ve toparlanma için hazırlanma sürecidir. 

Acil Durum Yönetimi dinamik bir süreçtir. Planlama kritik olmasına karşın, sürecin tek fonksiyonu değildir; eğitim, 
tatbikat, cihazların kontrolu, toplumla ve diğer kurumlarla koodrdinasyon faaliyetleri de çok önemli 
fonksiyonlardır. 

ACİL DURUM YÖNETİMİ’NİN TANITIMI 

Başarılı olmak için, Acil Durum Yönetim Planı’nı üst düzey yönetimin desteklemesi gerekir. Yöneim Kurulu Başkanı 
– CEO planın yapılması için yetki verir ve diğer üst düzey yöneticiler de işe dahil olurlar. 

Acil Durum Yönetimi hakkında kurumunuzu ikna ederken, acil durumlarda ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri 
(ölüm, ceza, yasal takibat gibi) anlatmayın; onun yerine hazırlıklı olmanın olumlu yanlarından bahsedin. Bu şekilde 
sonuca gitmeniz daha daha kolay olacaktır. Örneğin: 

• Çalışanlara, topluma ve çevreye vereceği olumlu havadan firmanın yararlanabileceğinden, 

• Yasal düzenlemelere uyum sağlayarak resmi makamlarla olumlu ilişki kurulabileceğinden, 

• Acil bir durum karşısında, kurumun finansal kayıplarını kolay atlatabileceği, ceza yemeyeceği, pazar kaybının 
az olacağı, cihaz, ürün veya işe ara vermeden doğan zararların azalacağından, 

• Bir olay olduğunda, toplumsal veya yasal sorumlulukların azalacağından, 

• Müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve toplum nezdinde kurumun görünüm ve kredibilitesinin artacağından, 

• Sigorta primlerinin azalabileceğinden bahsedin. 

BÖLÜM 1 

PLANLAMA SÜRECİNDE 4 ADIM 

ADIM 1 – Planlama Ekibinin Oluşması 

ADIM 2 – Olanaklar Ve Tehlikelerin Analizi 

ADIM 3 – Planın Geliştirilmesi 

ADIM 4 – Planın Yürürlüğe Girmesi 

ADIM 1 – PLANLAMA EKİBİNİN OLUŞMASI 

Planlama Ekibinin Oluşması. Acil Durum Yönetim Planı’nı oluşturmak için bir şahıs veya grup görevlendirilmelidir. 
Aşağıda bu grubun nasıl yapılandırılması için rehber bulunmaktadır. 

Planlama ekibine örnek: 

ACİL DURUM YÖNETİCİSİ/PLANLAMA EKİBİ 

YÖNETİM ve PERSONEL 

Bölüm yöneticisi 

İşçi temsilcisi 

Halkla ilişkiler 
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DESTEK HİZMETLERİ 

Mühendislik 

Yasal işler/Hukuk 

Satın alma/Kontrat yönetimi 

Finans 

Bakım 

Bilgisayar 

Data yönetimi 

İLK MÜDAHALE 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Sağlık 

Güvenlik 

Çevre mühendisliği 

İLETİŞİM 

Halkla İlişkiler 

Basın Yayın kısmı 

RESMİ KURULUŞLAR 

Yerel Afet Koordinasyon Merkezi 

İtfaiye ve Polis 

Diğer organizasyonlar 

Ekibin Oluşumu 

Planlama ekibinin büyüklüğü, tesisde yapılan işler, ihtiyaçlar ve kaynaklara bağlıdır. Genellikle bir grubun 
toplanmasında yarar vardır, çünkü: 

• Katılımı teşvik eder ve süreç içine daha fazla kişinin dahil olmasını sağlar. 

• Bu iş için harcanan toplam süre ve enerjinin arttırılmasını sağlar. 

• Planlama sürecinin dışarıdan daha sempatik görülmesini sağlar. 

• Konular hakkında daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlar. 

Kimin aktif üye olacağına, kimin danışmanlık yeteneklerinden yararlanılabileceğinin kararını verin. Bir çok 
durumda, işin bütün yükünü bir veya iki kişi taşıyacaktır. En azından her fonksiyonel alandan temsilci bulunmalıdır. 
Unutmayın: 

• Üst yönetim 

• Bölüm yöneticisi 

• İşçi temsilcisi 

• Halkla ilişkiler 

• Teknik işletim ve bakım onarım 

• İş sağlığı ve güvenliği, çevre mühendisliği 

• Basın yayın halkla ilişkiler 
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• Güvenlik 

• Resmi kurumlarla ilişkiler 

• Satış ve pazaralama 

• Yasal konular 

• Finans ve satın alma 

Ekibi üst yönetimden çıkan bir yazışmayla oluşturun. Bu durum ilgililerin görev tanımlalarına da yansıtılabilir. 

Yetki Verilmesi 

Yönetimin güvenini göstermek ve işbirliği atmosferinde planı geliştirmek için gerekli adımları atmak üzere, 
Planlama Grubu’na “yetki” verilir. Gruba Tesis Yöneticisi veya İdari Müdür başkanlık etmelidir. 

Grup başkanı ile üyeleri arasında belirli bir otorite olmalı, ancak bu otorite fikirlerin rahatlıkla ifadesini önleyecek 
kadar katı olmamalıdır. 

Görev Tanımlarının Yapılması 

Acil Durum Yönetimi’ne kurum içinde güven yaratılması için, İdari Müdür veya Tesis Müdürü tarafından görev 
tanımı yapılıp duyurulmalıdır. Bu tanımın içeriği: 

• Planın amacını açıklayın ve bunun tüm kurumu ilgilendirdiğini belirtin. 

• Planlama Grubu’nun yetki ve yapısını belirtin. 

Takvim ve Bütçe Yapılması 

Bir çalışma takvimi yapın ve planlama için son tarihleri (mühletleri) belirtin. Öncelikler daha iyi tanımlanmaya 
başladıkça, zamanlar da düzeltilebilir. 

Araştırma, baskı, seminerler, danışmanlık hizmetleri ve geliştirme süreci sırasında gerekli olabilecek diğer 
harcamalar için bir bütçe hazırlayın. 

ADIM 2 – OLANAKLAR VE TEHLİKELERİN ANALİZİ 

Bu basamak, mevcut olanaklarımız, muhtemel tehlikeler ve acil durumlar hakkında bilgi toplama ve daha sonra 
da acil durumlarla başa çıkma konusunda konusunda imkan ve kabiliyetleri belirlemek üzere hassas alanların 
analiz işlemlerini içerir. 

Şu Anda Tam Olarak Neredesiniz? 

Mevcut plan ve politikaların gözden geçirerek aşağıdaki konuları arayın: 

• Tahliye planı 

• Yangından korunma planı 

• İş Sağlığı ve Güvenliği planı 

• Çevre politikaları 

• Güvenlik işlemleri 

• Sigorta programları 

• Finans ve satın alma işlemleri 

• Tesisi kapama politikası 
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• Çalışanların el kitapları 

• Tehlikeli maddeler planları 

• Süreç güvenlik değerlendirmesi 

• Risk yönetim planı 

• Yatırım geliştirme programı 

• Karşılıklı yardımlaşma anlaşmaları 

Dış Gruplarla İlişkiler 

Resmi kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamu hizmeti yapan kuruluşlarla görüşün. Görüştüğünüz 
kuruluşlardan, potansiyel acil durumlar, bunlarla ilgili planları ve müdahale için kullanılabilecek kaynakları 
öğrenin. Aşağıdaki liste önemli bilgi kaynaklarını içermektedir: 

• İl afet koordinasyon merkezi 

• Mülki amir 

• Yerel afet hazırlık ve koordinasyon merkezleri 

• İtfaiye 

• Polis 

• Hastane acil servisleri, ambulans firmaları 

• Kızılay 

• Meteoroloji 

• Belediye 

• Telefon firmaları, 

• Elektrik dağıtım şirketi, ASEDAŞ, BEDAŞ 

• Komşu tesis ve işletmeler 

İlgili Yasal Düzenlemeler 

Konuyla ilgili yasal düzenlemeleri gözden geçirin. Bunların bazılar: 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

• Çevre düzenlemeleri 

• Yangından Korunma Yönetmeliği 

• Deprem Talimatı 

• Kurum politikaları 

Kritik Ürün, Hizmet, Servis ve İşlemlerin Gözden Geçirilmesi 

Bu bilginin en önemli faydası, olası acil durumların size etkisini değerlendirebilmek ve yedekleme sistemleri 
ihtiyaçlarını saptamaktır. Aşağıdaki konular kapsanmalıdır: 

• Kurum ürün ve hizmetleri, bunları üretecek tesis ve cihazlar 

• Tedarikçilerin sağladığı ürün ve hizmetler, özellikle tek kaynak olan tedarikçiler 

• Elektrik, su, kanalizasyon, gaz, telefon ve ulaşım gibi kritik hizmetler 

• Tesisin çalışmasına devam için kritik olan işlemler, cihazlar ve personel 

Bir tesisde, potansiyel acil durumlar 
araştırılırken, 80 km mesafedeki barajın onlar 
için risk olduğu farkedilip, planlar ona göre 
yapıldı ve tesis örnek uygulama seçildi. 

Müdahale yeteneklerini arttırmanın bir yolu 
da, çalışanların bir acil durum halinde ihtiyaç 
duyulacak kabiliyetleri (tıp, iletişim, 
mühendislik, yabancı dil gibi) olup olmadığını 
belirlemekle olabilir 
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Kurum İçi Kaynak ve Olanakların Belirlenmesi 

Bir acil durumda ihtiyaç duyulabilecek kaynak ve olanaklar aşağıdadır: 

• Personel — Yangın müdahale ekibi, tehlikeli maddelere müdahale ekibi, ilkyardım ekibi, acil sağlık ekibi, 
güvenlik, Acil Durum Yönetim Grubu, Acil Durum Yöneticisi, Tahliye ekibi, basın yayın sorumlusu 

• Cihaz — Yangın koruma ve müdahale cihazları, iletişim araçları, ilkyardım malzemesi, acil durumda kullanılacak 
malzeme, uyarı sistemleri, acil durum jeneratörleri, temizleme (dekontaminasyon) cihazı ve malzemesi 

• Tesisler— Acil Durum merkezi, basın yayın brifing odası, barınak sahası, ilkyardım istasyonları, tuvalet olanakları 

• Organizasyonel imkan ve kabiliyetler — Eğitim, tahliye planı, personel destek sistemi 

• Yedekleme sistemleri — Başka kurumlarla, aşağıdaki maddeleri içeren bir yedekleme düzenlemesi: 

o Bordrolar 

o Personel kayıtları 

o İletişim 

o Üretim 

o Müşteri hizmetleri 

o Sevkiyat ve kabul etme 

o Bilgi sistemleri desteği 

o Acil durum güç kaynağı 

o Toparlanma desteği 

Kurum Dışı Kaynakların Belirlenmesi 

Bir acil durum olduğunda ihtiyaç duyulabilecek bir çok dış kaynak vardır. Bu tür kaynaklarla, yazılı ve resmi olarak 
ilişkide bulunmak gerekebilir. Bunlar: 

• Yerel Afet Yönetim Merkezleri 

• İtfaiye 

• Tehlikeli maddeler müdahale organizasyonları 

• Civardaki acil tıp servisleri 

• Hastaneler 

• Emniyet 

• Sivil toplum kuruluşları 

• Belediye ve ilgili kuruluşları 

• Anlaşmalı tedarikçiler 

• Acil durum malzemesi tedarikçileri 

• Sigorta acentası 

Sigortanın Gözden Geçirilmesi 

Sigorta acentasıyla birlikte poliçeleri gözden geçirin. (Bölüm 2: Toparlanma ve Tekrar Başlama’ya bakın.) 
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Hassas Yerlerin Analizi 

Bir sonraki adım, tesisinizin hassas yerlerini – her acil durumun olasılığı ve olası etkilerini değerlendirmektir. Bu 
amaçla, ekte bulunan numerik sistem kullanarak, kaynakların değerlendirilip, etkilerin ve olasılıkların tahmin 
edildiği, Hassas Yer Analizi Çizelgesi’ni kullanabilirsiniz. Hassasiyeti yüksek yerlere, yüksek not verilmektedir, bu 
nedenle notlar ne kadar düşükse o kadar iyidir. 

Potansiyel Acil Durumların Listelenmesi 

Çizelgenin ilk sütununa, tesisinizi etkileyebilecek, Yerel Afet Yönetim / Koordinasyon Merkezlerinin belirteceği ve 
sizin öngördüğünüz acil durumlar yazılır. Aşağıdaki her iki durumu da göz önüne almak gerekir: 

• Tesisiniz içinde oluşabilecek acil durumlar 

• Tüm çevreyi etkileyen, toplum içinde oluşabilecek acil durumlar. 

Göz önüne alınması gereken diğer bazı faktörler aşağıda sıralanmıştır: 

 Kronolojik — Bu civarda, bu tesisde, benzer tesislerde, bu civardaki tesislerde ne tür acil durumlar ortaya çıktı? 

o Yangın 

o Meteorolojik olaylar 

o Tehlikeli materyal .sızıntısı 

o Trafik kazaları 

o Deprem 

o Terörizm 

o Tesis işletim sorunları 

 Coğrafik — Tesisin mevkii olarak ne gibi olaylar olabilir? Akılda bulundurulması gerekenler: 

o Fay hatlarına, sel havzalarına ve barajlara yakınlık 

o Tehlikeli madde üreten, stoklayan, kullanan veya taşıyan firmalara yakınlık 

o Ana ulaşım yollarına ve hava alanlarına yakınlık 

o Nükleer güç kaynaklarına yakınlık 

 Teknolojik — Süreç veya sistem hatası sonucunda ne olabilir? Aşağıdakileri de olasılıklara ekleyin: 

o Yangın, patlama, tehlikeli madde olayları 

o Emniyet sistemi, telekominikasyon sorunları 

o Bilgisayar sistemi, güç sistemleri sorunları 

o Isıtma/Soğutma sistemi, acil durum uyarı sistemleri sorunları 

 İnsan Hatası — Personel hatasından hangi acil durumlar ortaya çıkabilir? Çalışanlar emniyetli çalışma 
konusunda eğitilmişler midir? Personel hatası iş yerlerindeki acil durumların en büyük nedenidir ve en çok 
rastlanan nedenleri: 

o Yetersiz eğitim 

o Yetersiz bakım 

o Dikkatsizlik 

o Yanlış yönlendirme 

o Materyalin hatalı kullanımı 

o Miadı dolmuş malzeme 
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 Fiziksel — Tesisin yapısal özelliği veya tasarımından ötürü hangi acil durumlar ortaya çıkabilir? Fiziksel olarak tesis, 
güvenliği arttırabilir mi? Göz önüne alınacak hususlar: 

o Tesisin fiziksel yapısı 

o Tehlikeli ürünler veya süreçler 

o Patlayıcıların muhafaza olanakları 

o Araç gerecin dökümü 

o Aydınlatma 

o Tahliye yolları ve çıkışları 

o Barınakların yakınlığı 

 Hazırlanma — Hangi acil durum veya tehlikelere karşı hazırlıklısınız? 

Olası her acil durumu başından sonuna kadar analiz edin. 

Aşağıdakilerin sonucu olarak ne olabileceğini göz önüne alın: 

 Tesis girişinin kapatılması/engellenmesi 

 Elektriğin kesilmesi 

 İletişim hatlarının kopması 

 Gaz hatlarının kırılması 

 Su hasarı 

 Duman hasarı 

 Yapısal hasar 

 Su ve/veya havanın kirlenmesi 

 Patlama 

 Bina yıkılması 

 Sıkışmış, kaçamayan insanlar 

 Kimyasal kaçağı 

Olasılıkların Tahmini 

Olasılık kolonunda, her acil durumun gerçekleşme olasılığını yazın. Bu subjektif bir değerlendirme olmasına 
rağmen yine de kullanışlıdır. 

1 en düşük, 5 en yüksek olasılık olacak şekilde, 1’den 5’e kadar numaralandırın. 

İnsanlara Olan Etkilerin Değerlendirilmesi 

Her acil durumun insanlar üzerindeki olası etkilerini, yaralanma ve ölüm olasılıklarını değerlendirin. 

Hassas yer değerlendirme çizelgesinin İnsanlara Etki sütununu, 1 en düşük, 5 en yüksek etki olacak şekilde, 1’den 
5’e kadar numaralandırın. 

 

 

Bir bankadaki hassas yer analizinde, 
“küçük” bir yangının, bilgisayar 
sistemini de etkikeyeceğinden 
banka için bir kabusa döneceğini 
göstermiştir. Bu arada planlama 
grubu, banka personelinin hiç 
yangın eğitimi almadığını, tahliye 
dahil hiç bir acil durum eğitimi 
yapmadığını saptamıştır. 
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Tesise Olan Etkilerin Değerlendirilmesi 

Tesisde ortaya çıkabilecek kayıp ve hasarları değerlendirin. Tesise etki sütununu 1 en düşük, 5 en yüksek etki 
olacak şekilde, 1’den 5’e kadar numaralandırın. Bunu yaparken aşağıdakileri de göz önüne alın: 

• Yenisini koymanın maliyeti 

• Geçici olarak yenileştirmenin maliyeti 

• Onarım maliyeti 

İş Yaşamına Olan Etkilerin Değerlendirilmesi 

Olası pazar payı kaybını göz önüne alın. İş yaşamına etki sütununu 1 en düşük, 5 en yüksek etki olacak şekilde, 
1’den 5’e kadar numaralandırın. Göz önüne alacağınız hususlar: 

• İş akışının durması 

• Çalışanların işe gelememesi, işi arayamaması 

• Müşterilerin tesise ulaşamaması 

• Kontrat gereklerinin yerine getirilememesi 

• Ceza ve diğer yasal masraflarla karşılaşma 

• Kritik yedek temininin kesilmesi 

• Ürün dağıtımının kesilmesi 

İç ve Dış Kaynakların Değerlendirilmesi 

Bundan sonra kaynaklarınızı ve müdahale olanaklarınızı değerlendirin. İç 
kaynaklar ve Dış Kaynaklar sütunlarına 1 – 5 arası puan verin, düşük puan 
daha iyi sonuç demektir. 

Bunu yaparken, başından sonuna kadar her acil durumu ve bunlara 
müdahale için ihtiyaç duyulan kaynakları göz önüne alın. Her acil durum 
için aşağıdaki soruları sorun: 

• Müdahale için gerekli kaynak ve olanaklara sahip miyiz? 

• Dış kaynaklar bu acil durum için bize gerektiği kadar çabuk müdahale 
edebilir mi? (Yoksa daha yüksek öncelikli başka yerlere mi giderler?) 

Bu iki soruya cavaplarınız “Evet” ise bir sonraki değerlendirmeye geçin. 
Cevaplar “Hayır”sa bu durumu düzeltmek için ne yapılabilir onu 
düşünün.Örneğin: 

• İlave acil durum yöntemleri geliştirin 

• İlave eğitim yapın 

• İlave cihaz alın 

• karşılıklı yardım anlaşmaları imzalayın 

• Bazı özel firmalarla ek sözleşmeler imzalayın 

 

Sütunları Toplayın 

Her acil durum için puanları toplayın. Sonuç ne kadar küçükse, o kadar iyidir. Bu değerlendirme subjektif olsa 
bile, yapılan karşılaştırma planlama ve kaynak yaratma önceliklerine karar vermenize yardımcı olacaktır. 

Kaynakları değerlendirirken, 
acil durumda resmi görev 
alacaklar – polis, itfaiye, 
doktor, sağlık görevlisi, sivil 
savunma görevlileri-, yardıma 
daha fazla ihtiyacı olanlara, 
daha fazla ilgi 
göstereceklerdir. Veya 
kendileri de bizzat, acil 
durumdan etkilenmiş olabilirler 
ve derhal müdahale 
edemeyebilriler. Bunlar da, 
sizin tesisinize yardımın 
ulaşmasının gecikebileceğini 
anlamına gelir. 
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ADIM 3 – PLANIN GELİŞTİRİLMESİ 

Şimdi Acil Durum Yönetim Planı yapmaya hazırsınız. Nasıl yapılacağı bu 
bölümde anlatılmaktadır. 

Planın Kısımları 

Planınızda aşağıda belirtilen temel kısımlar bulunmalıdır: 

Kısa özet 

Kısa özet, aşağıdaki konularda yöneticilere kısa bilgi vermek içindir: 

• Planın amacı 

• Tesisin Acil Durum Yönetimi politikası 

• Kilit personelin yetki ve sorumlulukları 

• Ortaya çıkabilecek acil durumlar 

• Müdahale işlerinin yönetileceği yer 

Acil Durum Yönetimi’nin Elemanları 

Bu bölüm, Acil Durum Yönetimi’nin aşağıda belirtilen ana kısımlarına tesisin yaklaşımını kısaca anlatır: 

• Yönlendirme ve kontrol 

• İletişim 

• İnsan hayatı 

• Tesisi koruma 

• Halkla ilişkiler 

• Toparlanma ve tekrar başlama 

• İdari ve lojistik 

Bölüm 2’de ayrıntılı olarak açıklanacak bu kısım, tesisinizdeki personeli ve malzemeyi koruyup, tekrar işe başlama 
için uygulanacak acil durum yöntemlerinin temelidir. 

İlk Müdahale Yöntemleri 

Yöntemler, tesisde acil duruma nasıl müdahale edileceğini belirtir. Mümkünse 
bunlar, üst yönetimin, bölüm/departman yöneticilerinin, sorumlu personelin ve 
her çalışanın kolaylıkla ulaşabileceği kontrol listeleri haline getirilmelidir. Bu 
maksatla kimin hangi durumda ne görev yapacağı belirtilen ADEM ROLE kartları 
kullanılır. 

Aşağıdakilerin nasıl yapılacağı saptanır: 

• Durumun değerlendirilmesi 

• Personelin, müşterilerin, ziyaretçilerin, cihazların, kritik kayıt ve diğer 
malzemenin – özellikle ilk 3 gün – korunması 

• İşin tekrar başlatılması 

Bomba tehdidi, yıldırım düşmesi gibi daha birçok acil durum için özel yöntemler 
ve aşağıdakiler gibi özel görevler gerekibilir: 

• Çalışanların ve müşterilerin uyarılmaları 

Bir acil durumda tüm 
personelin bilmesi gerekenler: 
1. Benim rolüm ne? 
2. Nereye gitmeliyim? 

Tesisler önce aşağıdaki planları 
hazırlamalıdır: 
- Acil çıkış yöntem ve yolları 
- Tahliye öncesinde kritik 

işlem yapan veya bu işlemi 
durduracak personelin 
uygulayacağı yöntemler. 

- Tüm personelin, 
ziyaretçilerin ve ne 
maksatla olursa olsun 
tesisde bulunanların, 
uyacakları kurallar. 

- Kurtarma ve ilkyardım 
ekiplerinde görevli 
personel. 

- Acil durum rapor yöntemleri 
- Planla ilgili olarak irtibat 

kurulabilecek kişiler veya 
bölümler 
 

ADEM ROLE KARTI 
(ÖRNEK) 

ACİL 
DURUM 

GÖREVİ 

Yangın Söndürme 
Deprem Enkaz Tmz. 
Sel/Su Bask  
Yaralanma  
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• Personel ve resmi görevlilerle iletişim 

• Tahliye yapılması ve tesisde bulunan herkesin kontrolu 

• Müdahale faaliyetlerinin yönetilmesi 

• Acil Durum Merkezi’nin oluşturulması ve çalışması 

• Yangınla mücadele 

• Kapama işlemleri 

• Kritik kayıtların korunması 

• Toparlanma ve yeniden başlama 

Destek Dokümanları 

Bir acil durumda aşağıdaki dokümanlara ihtiyaç olabilir: 

• Acil çağrı listesi — Tesis içinden veya dışından, acil duruma müdahale edecek kişilerin isimlerini, sürekli 
ulaşılabilecek telefon numaralarını, sorumluluklarını gösteren liste (mümkünse cüzdana sığacak boyda) 

• Aşağıdakileri gösteren tesis ve civarının haritası: 

o Su, gaz ve elektrik, tesise ana giriş vanaları/şalterleri 

o Su hidrantları 

o Tesis içi ana su besleme vanaları 

o Su hatları 

o Tesis içi ana gaz hattı vanaları 

o Gaz hatları 

o Elektrik şalterleri 

o Elektrik panoları 

o Yağmur/çatı giderleri 

o Kanalizasyon 

o Binaların yerleri (Bina adı, sokak adı, numara gibi bilgilerle) 

o Kat planları 

o Alarm ve anons sistemleri 

o Yangın söndürücüler 

o Yangın söndürme sistemleri 

o Çıkışlar 

o Merdivenler 

o Acil çıkış yolları 

o Yasaklanmış alanlar 

o Tehlikeli maddeler (Temizlik için kullanılan malzeme ve kimyasallar da dahil) 

o Değerli maddeler 

• Kaynakların listesi — Bir acil durumda ihtiyaç duyulabilecek ana kaynakların listesi (cihaz, malzeme, hizmet); 
diğer firmalar ve resmi kurumlarla yapılan karşılıklı yardım anlaşmaları 
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Geliştirme Süreci 

Planın geliştirilme sürecine yönelik notlar aşağıdadır. 

Önemli Nokta ve Faaliyetlerin Belirlenip Öncelik Verilmesi 

Kısa hedefler, adımlar belirleyin. Görevleri, kimlerin ve ne zaman yapacaklarını 
listeleyin. Hassas yer analizi sırasında belirlediğiniz sorunlu alanları ve yetersiz 
kaynakları, bunlarla ilgili çözümleri belirtin. 

Planın Yazımı 

Planlama grubunun her üyesine, yazmak üzere birer bölüm verin. Her bölüm için 
en uygun formatı seçin. 

Bazı ara hedefler taşıyan, zorlayıcı bir zaman çizelgesi yapın. İşin tamamlanması için yeterli zaman verin, ancak 
bu hiç bir zaman oyalanmaya dönüşmesin. Aşağıdakiler için bir program yapın: 

• İlk müsvetteler 

• Gözden geçirme 

• İkinci müsvetteler 

• Masa başı eğitimi 

• Son müsvette 

• Basım 

• Dağıtım 

Eğitim Takviminin Yapılması 

Bir kişi veya bölüme, tesis için eğitim programı yapma görevi verin. Eğitim için özel olarak göz önüne alınacak 
bazı hususlar için Bölüm 4’e bakın 

Dış Organizasyonlarla Koordine 

Yerel resmi makamlarla ve sivil toplum örgütleriyle periyodik olarak bir araya gelin. Gerekli makamlara Acil Durum 
Yönetim Planı hazırladığınızı bildirin. Her ne kadar onların onayını almanıza gerek yoksa da, katkıları veya size 
verebilecekleri bilgi olabilir. 

Acil durumu bildireceğiniz yerel makamları belirleyin ve bunları yöntemlerinize ekleyin. 

Müdahale kontrolunu dış makamlara devretmek protokolunu belirleyin. Üzerinde çalışılması gereken 
ayrıntılardan bazıları: 

• Müdahale için kullanılacak kapı veya giriş 

• Nerede ve kime bildirilecek? 

• Nasıl tanınacaklar? 

• Tesis personeli dışarıdan gelenlerle nasıl iletişim kuracak? 

• Müdahale faaliyetlerinden kim sorumlu olacak? 

Bir acil durum sırasında, dışarıdan gelenlerin, tesisin içine girmesi gereken kilit personelde arayacakları tanıtım 
işaretini belirleyin. 

Sakat ve Türkçe 
konuşamayacak kişilerin 
ihtiyaçlarını belirleyin. 
Örneğin, tahliye 
gerektiğinde, göremeyen 
bir kişiye yardımcı vermek 
gibi. 

Daha iyi koordinasyon 
için, acil durum planlarını 
bir araya getirin. Sızıntı 
koruma ve kontrol planı, 
yangın korunma planı 
veya iş sağlığı ve 
güvenliği planı gibi 
bağımsız planlar bir 
araya getirilerek çok 
yönlü ve ayrıntılı plan 
haline getirilmeli. 
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Kurumun Diğer Kuruluşlarıyla İlişki 

Kurum içindeki diğer kuruluş veya birimlerdeki ofislerle ilişki kurarak aşağıdaki hususları öğrenin: 

• Acil durum ilan kriterleri 

• Karşılıklı yardıma ihtiyaç duyulacak şartları 

• Acil durum sırasında ofislerin birbirine desteğinin nasıl olacağı 

• Kilit personelin isim ve telefon numaraları 

Bu bilgileri de yöntemlerinize ekleyin. 

Gözden Geçirme, Eğitim Yapma ve Düzeltme 

İlk müsvetteyi, gözden geçirmeleri için grup üyelerine dağıtın. Gerekli düzeltmeleri yapın. 

İkinci gözden geçirmede, yönetim ve acil durum yönetimindeki kilit personelle toplantı düzenleyip, masa başı 
eğitimi yapın. Bir toplantı masası etrafında, acil durum senaryosu anlatın. Katılanlar, kendi sorumluluklarını ve 
duruma nasıl reaksiyon göstereceklerini anlatsın. Buradaki tartışmaya bağlı olarak, karışık veya sorumlulukların içi 
içe geçtiği noktaları belirleyin ve planı buna göre düzeltin. 

Son Onayın Alınması 

Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve üst yönetim için, bir tanıtım düzenleyin ve yazılı onaylarını alın. 

Planın Dağıtımı 

Planı klasörlere koyun, tüm kopyalarını ve bunların her sayfasını numaralandırın. Herkes kopyayı imza karşılığı 
almalı ve bundan sonraki değişmelerin işlenmesinden sorumlu olmalıdır. 

Resmi makamlara planın hangi kısımlarının gösterileceğini belirleyin (bazı kısımlar kuruma özel bilgileri, isim veya 
telefon numaralarını içerebilir). 

Planı aşağıdaki kişilere dağıtın: 

• Genel Müdür ve üst yönetime 

• Acil Durum Müdahale Organizasyonu’ndaki kilit personele 

• Şirket merkezine 

• Acil duruma müdahale edecek resmi makamlara (İlgili kısımları) 

Kilit personele planın bir kopyasını evde muhafaza etmelerini söyleyin. Personele plandan ve eğitim 
programından bahsedin. 

ADIM 4 – PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 

Planın yürürlüğe girmesi demek sadece bir acil durumun ortaya çıkmasını bekleyip, o zaman uygulamak demek 
değildir. Hassas yer analizi sırasında yapılan öneri ve tavsiyelere uygun hareket etmek, planı kurumun iş planları 
arasına dahil etmek, personeli eğitmek ve planı sürekli olarak değerlendirmek demektir. 

Planın Kurum İşlemlerine Entegre Edilmesi  

Acil durum planlaması kurum kültürünün bir parçası olmalıdır. 

Farkındalık yaratmak, personeli eğitmek, yöntemleri denemek, yönetimin her kademesini, tüm bölümleri ve 
planlamaya katkısı olanları işin içine çekmek, acil durum yönetimini tüm personelin günlük işlerinin bir parçası 
haline getirmek için fırsat kollayın. 
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Şu soruları sorarak, planın kurumla ne kadar bütünleştiğini kontrol edebilirsiniz? 

• Üst yönetim, planda belirtilen sorumlulukları ne kadar destekliyor? 

• Acil durum planlaması konsepti, kurumun bütçesi, muhasebesi, personel yönetimi ve alımı da dahil olmak üzere 
tüm işlemlerinde göz önüne alınmaya başladı mı? 

• Kurumda kullanılan personel performans değerlendirmesi ve görev tanımlarına acil durum yönetimi 
sorumlulukları da eklenebiliyor mu? 

• Acil durum hazırlıkları ile ilgili bilgileri, kurum içi gazete, el kitabı, duyuru veya iç yazışmayla, personele duyurma 
fırsatları yaratılıyor mu? 

• Ne tür emniyet uyarı levhaları, posteri veya görsel malzemenin kullanılmasında yarar olabilir? 

• Personel bir acil durumda yapacaklarını biliyor mu? 

• Bu planın değerlendirilmesi ve güncelleştirilmesine organizsayonun her seviyesi nasıl dahil edilebilir? 

Eğitim Yapılması 

Tesisde çalışan veya ziyarete gelen herkes bir şekilde eğitilmelidir. Bunun bir yolu da, ziyaretçi kartlarının arkasına 
ADEM ROLE KARTI bilgilerini yazmak olabilir. Eğitimler, çalışanlarla yapılan periyodik toplantılarda yöntemlerin 
tartışılması, müdahale ekiplerinin malzemeyle yapacakları teknik çalışma, tahliye eğitimleri veya eksiksiz tam 
teşkilatlı eğitimler olabilir. 

Eğitim planı geliştirmek için göz önüne alınması gereken bazı önemli hususlar aşağıda verilmiştir. 

Planlamada Göz Önüne Alınacaklar 

Eğitim planı hazırlama sorumluluğunu birisine verin. Çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin, yöneticilerin ve planda 
acil duruma müdahale rolü olan herkesin eğitim ve bilgi ihtiyaçlarını göz önüne alın. 

12 aylık bir dönem için planlama yapın: 

• Kim eğitilecek? 

• Eğitimi kim verecek? 

• Kullanılacak eğitim faaliyetleri ne olacak? 

• Eğitim nerede ve ne zaman yapılacak? 

• Yapılan eğitim nasıl değerlendirilecek ve nasıl belgelendirilecek? 

Eğitim faaliyetlerini planlarken, ekteki eğitim tablosunu kullanın veya bir benzerini siz yaratın. 

Resmi müdahale organlarını nasıl işin içine sokabileceğinizi değerlendirin. 

Her eğitim faaliyetinden sonra kritiğini yapın, gözden geçirin. Değerlendirme sürecine hem personelin hem resmi 
müdahale organlarının katılmasını sağlayın. 

Eğitim Faaliyetleri 

Eğitim birçok değişik formda olabilir: 

• Oryantasyon ve Eğitim Brifingleri — Bunlar bilgi vermek, soru sormak, sorulara cevap vermek, ihtiyaçları ve göz 
önüne alınacakları saptamak için yapılan, periyodik tartışma toplantılarıdır. 

• Masabaşı Eğitimi— Acil Durum Yönetim Grubu üyeleri, toplantı masası etrafında toplanarak, acil durum 
senaryosundaki sorumluluklarını ve nasıl tepki vereceklerini tartışırlar. Karışıklıkların, birbirine müdahalenin 
belirlenmesi için en efektif yöntemdir. Tam boy eğitimler yapılmadan önce mutlaka yapılmalıdır. 
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• Gözden Geçirme Eğitimi — Sadece, Acil Durum Yönetim Grubu ve müdahale ekipleri kendi fonksiyonlarını 
yerine getirir. Bu eğitim masa başı eğitiminden konu ve katılacakalar açısından daha kapsamlıdır. 

• Uygulamalı Eğitimler — Bu eğitimler, tıbbi müdahale, acil durumun duyurulması, uyarı ve iletişim yöntemleri gibi 
belirli uygulamaların eğitimleridir. Eğitimde tüm uygulamaların bir arada kullanılması gerekmez. Personelden 
sistemlerin değerlendirilmesi ve sorunlu sahaların saptanması istenir. 

• Tahliye Eğitimi — Personel, tahliye yollarını kullanarak, personel kontrol yöntemlerinin deneneceği toplanma 
alanına giderler. Katılanlardan, yol boyunca karşılaşabilecekleri, molozların yığıldığı merdiven, duman dolu 
koridor gibi hasarları yazmaları istenir. Bu tür uyarılarla planlarda gerekli değişiklikler yapılır. 

• Simülasyonlu Tam Eğitim — Gerçek bir acil durumun, mümkün olduğu kadar simüle edildiği bir eğitimdir. Bu 
eğitime, Acil Durum Yöneticileri, müdahale ekipleri ve dışarıdan gelecek müdahale ekipleri katılır. 

Çalışanların Eğitimi 

Tüm çalışanların katılacağı genel eğitim şunları hedeflemelidir: 

• Bireysel sorumluluk ve roller 

• Tehdit, tehlike ve koruyucu faaliyetler hakkında bilgi 

• Duyurma, uyarı ve iletişim yöntemleri 

• Acil durumda aile üyelerinin yerlerini saptamanın yolları 

• Acil durum müdahale yöntemleri 

• Tahliye, barınak ve kontrol yöntemleri 

• Ortak acil durum cihazlarının yerleri ve kullanılmaları 

• Acil kapama yöntemleri 

Hassas yer analizi sırasında geliştirilen senaryolar, bu eğitimlerin temel taşını oluşturur. 

Planın Değerlendirilip Geliştirilmesi 

Tüm planın, en az yılda bir kez denetlemesini yaptırın. Dikkat edilecek konular arasında: 

• Yönetimin her kademesini planın değerlendirilip güncelleştirilmesi işine nasıl sokabilirsiniz? 

• Hassas yer analizinde belirlenen sorunlu alanlar ve yetersiz kaynaklarla ilgili yapılan bir şey 
var mı? 

• Plan, eğitimlerden ve gerçek olaylardan alınan dersleri de içeriyor mu? 

• Acil Durum Yönetim Grubu ve müdahale ekibi personeli sorumluluklarını anlamış mıdır? 
Personel bu konuda eğitilmiş midir? 

• Tesisiniz fiziki yapısındaki değişiklikler plana da giriyor mu? 

• Tesise ait malzemenin fotoğraf veya daha başka bir kaydı var mıdır? 

• Tesisde, eğitim hedefleri tutturuluyor mu? 

• Tesisdeki tehlikeler değişti mi? 

• Plandaki isimler, ünvanlar ve telefon numaraları doğru mu? 

• Acil durum yönetimi tesisin diğer süreçlerine ekleniyor mu? 

• Resmi makamlara ve organizasyonlara plan hakkında bilgi verildi mi? Onlar da değerlendirme yaptılar mı? 

Plan, yıllık denetleme dışında, aşağıdaki durumlarda da değerlendirilip güncelleştirilir: 

• Her eğitimin sonunda 

Yeni bir yere 
taşınacağınız zaman, 
o alanın tehlike 
analizini yapın. Yeni 
yerleşim faaliyete 
geçtiğinde de 
planınızı güncelleyin. 
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• Her acil durumdan sonra 

• Personelin kendisi veya sorumlulukları değiştiğinde 

• Tesis içi düzenleme yapıldığında veya tasarımı değiştiğinde 

• Politikalar veya yöntemler değiştiğinde 

Plan değiştiğinde personele bilgi vermeyi unutmayın 

BÖLÜM 2 

ACİL DURUM YÖNETİMİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR 

Bu bölüm, acil durum yönetiminde göz önüne alınacak ana konular hakkında açıklama yapılacaktır. Bu konular: 

• Yönetim ve kontrol 

• İletişim 

• İnsan hayatı 

• Tesisin korunması 

• Halkla ilişkiler 

• Toparlanma ve yeniden başlama 

• İdari ve lojistik 

Yönetim ve Kontrol 

Bir acil durum sırasında, kaynakların/imkanların yönetilmesi, bilgilerin analizi ve karar verilmesi konusunda bir 
sorumlu olması gerekir. Bu sisteme yönetim ve kontrol denir. 

Aşağıda açıklanan yönetim ve kontrol sistemi, orta büyüklükte bir tesis için yeterli olarak düşünülmüştür. Sizin 
tesisinizde daha basit bir sistem de yeterli olabilir, ancak burada belirtilen prensipler size de uygulanabilir. 

Sisteminizin yapısı bir çok faktöre bağlıdır. Büyük çaplı bazı tesislerin kendi bünyelerinde itfaiye ekibi, acil tıbbi 
müdahale elemanı veya tehlikeli madde ekipleri olurken; küçük organizasyonlar bu konularda karşılıklı 
yardımlaşmaya daha fazla ihtiyaç duyabilir. Pozisyonlar ve sorumluluklar da bir araya getirilebilir. İş 
merkezlerindeki veya organize sanayi bölgelerindeki kiracılar / yaşayanlar tüm tesisin acil durum yönetiminde 
birer parça olarak katkıda bulunabilir. 

Acil Durum Yönetim Grubu (ADYG)  

ADYG tüm olaydan sorumlu ekiptir. Olayla ilgili tüm faaliyetleri kontrol eder. Sahne Lideri (SL) müdahalenin teknik 
yönünü takip eder. 

ADYG, kaynak sağlayarak, dışarıdan gelecek müdahale ekiplerini organize ederek, resmi makamlar, medya ve 
diğer kuruluşlarla ilişkiler kurarak SL’ne destek olur. 

ADYG’nun başında Acil Durum Yöneticisi (ADY) bulunur. ADY normalde Tesis Yöneticisi olmalıdır. ADY, acil 
durumun her yönünden sorumludur ve komuta kontrol ADY’dedir. ADYG’nun diğer üyeleri de aşağıdaki 
sorumlulukları taşıyan üst düzey yöneticiler olmalıdır: 

• Acil durumun kısa ve uzun süreli etkisini değerlendirebilecek 

• Tesisin terk edilmesine veya kapatılmasına kara verebilecek 

• Dışarıdan gelecek organizasyonlarla ve medyayla görüşebilecek 

• Basın bülteni hazırlayabilecek 
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ADYG ile SL arasındaki ilişki Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: ADYG ile SL arasındaki ilişki 

ADEM Role Sistemi (ARS) 

ADEM Role Sistemi (ARS) yangın sırasında kullanılmak üzere yaratılmış bir sistem olmakla birlikte, temel prensipleri 
tüm acil durumlara uygulanabilir. ARS, acil duruma, açık bir emir komuta zinciri içinde, emniyetli ve koordineli 
müdahale sağlar. 

Sahne Lideri (SL) olay yerindeki taktik planlama ve bunun icrasından, dışarıdan 
yardım talebi yapılmasına karar vermekten, ilave iç veya dış kaynak taleplerini Acil 
Durum harekat Merkezi’ne (ADHM) iletmekten sorumludur. 

SL, düzgün karar verebilen, aşağıdaki yetenek ve yetkilere sahip bir çalışan olmalıdır: 

• Komuta edebilmeli 

• Durumu değerlendirebilmeli 

• Acil Durum Yönetim Planı’nı yürürlüğe sokabilmeli 

• Müdahale stratejilerine karar verebilmeli 

• Kaynakları faaliyete geçirebilmeli 

• Tahliye kararını verebilmeli 

• Olay müdahale faaliyetlerini öngörebilmeli 

• Olayın bittiğne karar verebilmeli 

Acil Durum Harekat Merkezi (ADHM) 

ADHM, acil durum müdahalesi için yönetim merkezidir. Burada kararlar Acil Durum Yönetim Grubu (ADYG) 
tarafından, Sahne Lideri (SL) ve diğer kaynaklardan alınan bilgilere bağlı olarak verilir. Büyüklüğüne ve işlevine 
bakılmaksızın tüm tesisler bir acil durum sırasında karar vereceklerin bir araya gelecekleri bir yer saptamalıdır. 

ADHM, tesis içinde doğrudan olayın yakınında olmayan bir yerde, tercihen güvenlik merkezinde, bir yönetici 
odasında, toplantı odasında veya spor salonunda toplanabilir. Ana ADHM mahallinin kullanılamaz duruma 
gelme olasılığına karşı, yedek bir ADHM mahalli de seçilir. Uygulanacak fonksiyonlar ve bu işe dahil olan kişi 
sayısına bağlı olarak, her tesis ADHM için yer tahsis etmelidir. İdeal olarak, ADHM için tahsis edilecek yerin iletişim 
olanakları iyi olmalı, referans materyal, olay jurnalı, çabuk ve doğru müdahale için gerekli malzeme bulunmalıdır. 

 
 
 
 

ACİL DURUM YÖNETİM GRUBU 
(ADYG) 

TESİS YÖNETİCİSİ 

Etkilenen bölge 
birim yöneticisi 

Acil Durum Yöneticisi 

Güvenlik koord. 
İSG koord. 
Çevre koord. 

İK koord. 

Planlama ve 
lojistik koord. 

Halkla İlişkiler 
koord. 

 
 
 

ACİL DURUM HAREKAT GRUBU 
(ADHG) 

Güvenlik 
görevlisi 

Sahne Lideri 

Harekat Sorumlusu 

Yangın İlk 
Müdahale Ekibi 

Acil Tıbbi 
Müdahale Ekibi 

Bir tehlikeli madde 
kazasında, dışarıdan 
gelen sağlık 
ekibinden bir kişiye 
dökülen materyal 
bulaşmış olduğundan 
dolayı hastaneye 
kaldırıldı. Yapılan 
araştırmada, kaza 
yerinde hiç bir 
sorumlu 
olmadığından, bunun 
sonucunda girişde 
durdurulmadan, 
korumasız olarak 
bölgeye girdiği 
saptandı. 
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Planlamada Göz Önüne Alınacaklar 

Yönetim ve kontrol sistemi geliştirmek için: 

• Personelin görevlerini rolleri ile birlikte tanımlayın. Her pozisyon için yöntemleri oluşturun. Tüm yöntemler için çek 
listeleri hazırlayın. 

• Yangınla mücadele, ilk yardım ve teknik destek konusunda yöntem ve sorumlulukları açıklayın. 

• Kilit pozisyonlarda sürekli liderlik, yetki ve sorumluluğu devam ettirmek için birbirini takip eden olayları saptayın. 

• Her müdahale fonksiyonu için cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını saptayın. 

• Tüm personele aşağıdakiler için sorumlulukları saptayın: 

o Acil durumu fark etme ve rapor etme 

o Sahadaki diğer personeli uyarma 

o Güvenlik önlemlerini alma 

o Emniyetli olarak tahliye 

• Eğitim yaptırın. 

Güvenlik 

Olay yerinin izolasyonu acil durum saptandığında başlar. Mümkünse, acil durumu ilk fark eden, olay yerini 
emniyete almaya ve giriş/çıkışı kontrol etmeye çalışmalıdır. Ancak bu hiç bir zaman kendini tehlikeye atarak 
yapılmamalıdır. 

Temel emniyet tedbirleri şunları içerir: 

• Kapı ve pencereleri kapamak 

• İnsanlar olay yerini boşalttıktan sonra, mobilya veya daha başka 
malzemeyle geçici bariyer yapmak 

• Sızan materyalin yolu üzerine emici malzeme (pamuk, yara pedi gibi) 
koymak 

• Dolap ve masa/sıra kapaklarını kapamak 

İleri seviyede güvenlik önlemlerini uygulama sadece yetişmiş personelle uygulanmalıdır. Tesise, ADHM’ne ve olay 
yerine giriş sadece ilgili personelle sınırlandırılmalıdır. 

Dış Desteğin Koordinasyonu 

Bazı durumlarda, yasalar, yönetmelikler, önceden yapılmış anlaşmalar veya acil durumun doğası gereği, SL’nin 
müdahale işlemlerini dışarıdan gelen müdahale organizasyonlarına devretmesi gerekebilir. 

Bu durumda, dışarıdan gelen müdahale organizasyonları ile yapılmış protokollar yürürlüğe girer. Tesisin SL, 
dışarıdan gelen müdahale organizasyonun SL’ne durum hakkında tam bir rapor verir 

Tesisin SL, hangi organizasyonların sahaya geldiğini ve müdahalenin nasıl koordine edildiğini takip eder. Bu 
personel emniyetini ve güvenirliğini arttırırken, aynı zamanda boşu boşuna emeğin kullanılmasını önler. 

İletişim 

İletişim, her tür iş için temel olgulardandır. İletişim eksikliği, hayati bir iş faaliyetini engelleyerek, bizzat kendisi bir 
afet durumuna gelir. Acil durumu rapor etmek, personeli tehlike hakkında uyarmak, aileleri ve görevde olmayan 
personeli tesisde ne olduğu hakkında haberdar etmek, müdahale faaliyetleri koordine etmek, müşterilerle 
temasda kalmak için iletişime ihityaç vardır. 

Acil durumda yapılan işlerin 
ayrıntılı bir kaydını tutun. Ne 
olduğunu, verilen kararları ve 
politikalardan sapmaları yazın. 
Her olay için zamanı kaydedin. 
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Çeşitli Olasılıklara Göre Planlama 

Geçici veya kısa süreli kesintiden uzun süreli ve tüm iletişim sisteminin kesilmesine kadar, her tür olasılığa göre plan 
yapın. 

• Tesisinizde yapılan günlük işleri ve bu işleri desteklemek üzere kullanılan, ses, görüntü ve data iletişim sistemlerini 
göz önüne alın. 

• İletişimin kesilmesinin işinize yapacağı etkiyi göz önüne alın. Acil durum işlemleri bundan nasıl etkilenir? 

• Tüm tesis iletişimine öncelik verin. Acil bir durumda ilk önce hangisi tekrar başlamalı karar verin. 

• İletişim sistemini tekrar başlatabilmek için yöntemler hazırlayın. 

• İletişim sistemi/malzemesi satıcınızla, acil müdahale olanakları konusunda konuşun. Tekrar başlatabilmek 
yöntemleri için servisinizle görüşün. 

• Her iş fonksiyonu için yedek iletişim sistemi ihtiyacını saptayın. Bu durumda kullanılabilecek opsiyonlarınız 
arasında pasaparola (haberci), telefonlar, seyyar telsizler, amatör radyoculuk, iki nokta arasında özel iletişim 
hattı, uydu üzerinden haberleşme, VHF telsiz kullanımı düşünülebilir. 

Acil Durum İletişimi 

Tesisinizde ortaya çıkabilecek bir acil durumda ihtiyaç duyulacak fonksiyonları ve bunları destekleyecek iletişim 
sistemlerini düşünün. Aşağıdakiler arasındaki iletişimi göz önüne alın: 

• Acil durum müdahalecileri 

• Müdahale ekibi ve Sahne Lideri (SL) arasında 

• SL ve Acil Durum Harekat Merkezi (ADHM) arasında 

• SL ve personel arasında 

• ADHM ve dışarıdan gelen müdahaleciler arasında 

• ADHM ve komşu iş yerleri arasında 

• ADHM ve personel aileleri arasında 

• ADHM ve müşteriler arasında 

• ADHM ve basın yayın arasında 

İletişimi sık sık kontrol edin. Bir firma, eğitim sırasında iki yönlü telsiz iletişminin çalışmadığını farkediyor, bu durumda 
SL ile ADHM arasındaki iletişim tek bir telefon hattına kalıyor. ADYG’nun böyle bir durum için herhangi bir yedek 
sistem düşünmediği ancak eğitim sırasında ortaya çıkıyor. 

Alarm sistemlerini ayda bir kez test edin. Bir firma, alarm sistemini monte edildikten 21 yıl sonra test ediyor ve 
sistemin alarm sinyalleri yerine noel şarkıları çaldığını fark ediyor. 

İletişim yöntemleri aşağıdakileri içerir: 

• Pasaparola (Haberci) 

• Telefon 

• İki yönlü telsiz 

• Faks 

• El telsizleri 

• Uydu iletişimi 

• Çevirmeli modemler 
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• Yerel bilgisayar ağı (LAN) 

• El işaretleri 

Ailelerle İletişim 

Acil bir durumda, personel ailelerin iyi olup olmadığını öğrenmek isteyeceklerdir. İnsanların sevdiklerini 
gözetmeleri daima ilk öncelikleri olmuştur. 

Acil bir durumda personelin aileleri ile iletişim kurmaları için planlama yapın. 

Aşağıdaki konularda çalışanların hazırlık yapmalarını sağlayın: 

• Acil durum nedeniyle birbirlerinden ayrı kaldıklarında veya yaralandıklarında nasıl iletişim kuracaklarını 
düşünmeliler. 

• Acil bir durumda tüm aile bireylerinin arayabilecekleri, şehir dışında bir akraba saptamalarında yarar vardır. 

• Acil bir durum sonucu evlerine ulaşmak mümkün değilse, aile fertlerinin buluşacakları bir yer belirlemeliler. 

Duyurular 

Personelin acil durumları bildirmeleri için yöntemler hazırlayın ve bu yöntemleri öğretin. Bazı duyurular için görev 
verilmiş olan personeli özel olarak eğitin. 

Her telefonun yanına, duyuru levhalarına ve uygun diğer mahallere acil durum telefonlarını yazın. 

Kilit durumdaki acil durum müdahale personelinin (tesis içi ve tesis dışı) adres ve telefon numaralarının listesini 
güncelleştirilmiş olarak muhafaza edin. 

Hava raporlarını izleyerek meteorolojik uyarıları almaya çalışın. 

Resmi makamların acil durum ihbarı sırasında istedikleri bilgileri önceden öğrenin. Böylelikle hızlı ve doğru bir 
şekilde ihbar yapılarak can ve mal kaybının en az seviyede tutulması sağlanır. 

Anons sistemi üzerinden yapılacak anonsları hazırlayın. 

Uyarılar 

Personele acil durum uyarısı yapacak bir sistem oluşturun, örneğin siren ve flaşör 
kullanın. Bu sistem: 

• Tesisdeki herkes tarafından duyulabilir veya görülebilir olmalı. 

• Elektrik kesintisine karşı yedek güç kaynağı olmalı. 

• Farklı ve tanınabilen bir sinyali olmalı. 

Özürlü kişileri de uyaracak tedbirler alın. Örneğin duyma özürlüler için ses yerine 
çakan ışık kullanılabilir. 

Uyarı geldiğinde uygulanacak yöntemlere personeli alıştırın. 

İnsan Hayatı 

Bir acil durum sırasında birinci öncelik tesisdeki insanların hayatlarını kurtarmak ve korumaktır. 

 

 

Tesisin alarm sistemine 
alışkın olamayan, 
müşteriler, ziyaretçiler, 
satıcılar ve diğer 
dışarıdan gelenler için de 
bir uyarı yöntemi 
hazırlayın. 
 
Tesisinizin alarm sistemini 
en az ayda bir kez test 
edin. 
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Tahliye Planlaması 

Korumanın en önemli ortak yolu tahliyedir. Örneğin bir yangın durumunda, insanlar önceden belirlenmiş bir yere, 
tesisden uzaklaşacak şekilde bir tahliye edilirler. Daha büyük bir afet için (tropik fırtına) günler öncesinden çok 
büyük çaplı tahliye yapılabilir. 

Tahliye planı ve yöntemleri yapmak için: 

• Hangi şartlar altında, ne durumda tahliye yapılacağını belirleyin. 

• Emir komuta zincirini belirleyin. Tahliyeye kimin karar verebileceğini belirtin. Tahliye sırasında diğerlerini 
kollayacak, yardımcı olacak, düzeni sağlayacak yeteri sayıda “Tahliye Gözcüsü” belirleyin. 

• Özel tahliye yöntemleri belirleyin. Personelin sayım ve kontrolu için bir sistem oluşturun. Geniş çaplı bir tahliye 
için personelin ulaşım ihtiyaçlarını da göz önüne alın. 

• Özürlülere ve Türkçe konuşamayanlara yardımcı olmak için yöntem hazırlayın. 

• Tahliye yöntemlerini görülecek yerlere asın. 

• Tahliye sırasında kritik işlemleri devam ettirmesi veya kapatması gereken personeli belirleyin. Bu personel, 
yaptıkları işi bırakacakları ve tesisi terk edecekleri zamana karar verebilecek nitelikte olmalıdır. 

• Planları yerel afet koordinasyon merkezi ile koordine edin. 

Tahliye Yolları ve Çıkışlar 

Ana ve tali (ikincil) tahliye yolu ve çıkışlarını belirleyin. Buraları markalayın ve aydınlatın. İlgili işaretleri asın. 

Tahliye sırasında elektrik kesintisi olasılığına karşı acil aydınlatma sistemi kurulmuş olmalı. 

Tahliye yolları ve çıkışlarının: 

• Kalabalık grupların geçmesine olanak sağlayacak şekilde geniş olmalı. 

• Daima açılabilecek durumda, engellenmemiş olmalı. 

• Tahliye olan personeli başka bir tehlikeye düşürmemeli. 

Tahliye yollarının, organizasyonunuz dışından biri tarafından değerlendirilmesini sağlayın. 

Acil bir durumda personele ait bazı önemli bilgilere (adres, telefon, en yakın akraba, tıbbi bilgiler gibi) nasıl 
ulaşabileceğinizi düşünün. Bu bilgileri bilgisayar disketlerinde veya mühürlü zarflarda saklamak opsiyonlardan 
ikisidir. 

Bir bakımevinde gaz patlaması ve yangın başlıyor. Özürlü olanlar da dahil kalan tüm yaşlılar emniyetli bir şekilde 
tahliye ediliyor. Çünkü bakımevi personeli bu konuda eğitim almışlardı. 

Arama ve kurtarma sadece doğru şekilde techiz edilmiş, eğitimli profesyoneller tarafından yapılabilir. Bu konuda 
eğitim almamış ve doğru malzemesi olmayan personel hasarlı tesise tekrar girdiği takdirde yaralanma ve hatta 
ölüm riski oldukça yüksek olur. 

Toplanma Sahaları ve Mevcut Alma/Personel Tesbiti 

Bir tahliyeden sonradan personelin kontrolu ve mevcut alınması, ciddi bir planlama ve pratik gerektirir. Örneğin; 
toplanma sahasında kat kat, bölüm bölüm veya şirket şirket toplanmak gibi. 

• Tahliye sonrası personelin toplanacağı alan belirleyin. 

• Tahliyeden sonra bir sayım yapın. Eksik olanların isimlerini ve son görüldükleri yeri ADHM’ne bildirin. (Toplanma 
sahasındaki karışıklık, tehlikeli ve gereksiz arama kurtarma faaliyetlerine neden olabilir) 

• Müşteri, tedarikçi, satıcı gibi personel dışı kişilerin sayım ve kontrolu için de bir yöntem geliştirin. 
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• Olay büyüdüğü takdirde, daha ileri tahliye için de plan yapın. Bu, personeli normal şekilde evlerine veya ulaşım 
temin ederek farklı bir alana göndermek olabilir. 

Barınak 

Bazı durumlarda, en iyi korunma, tesisin içinde veya dışında bir yapıyı barınak olarak kullanmaktır. Bu yapı resmi 
bir kurum da olabilir. 

• Barınak kullanımını gerektirecek şartları düşünün. 

• Tesis içinde ve dışında barınak olarak kullanılabilecek yapı belirleyin. Personeli buraya göndermenin yöntemini 
hazırlayın. 

• Su, yiyecek ve tıbbi malzeme gibi acil durum ihtiyaç maddelerini belirleyin. 

• Gerektiğinde görev yapmak üzere barınak yöneticileri saptayın. 

• Bu planları yerel afet koordinasyon merkeziyle koordine edin. 

Eğitim ve Bilgi 

Personele tahliye, barınak ve emniyete yönelik diğer yöntemler hakkında eğitim verin. Bu eğitimleri en az yılda 
bir veya aşağıdaki durumlarda tekrarlayın: 

• Yeni personel geldiğinde, 

• Tahliye gözcüleri, barınak yöneticileri veya diğer özel görevliler değiştiğinde, 

• Yeni cihaz veya malzeme alındığı veya yeni işlemler yürürlüğe girdiğinde, 

• Yöntemler değiştiğinde 

• Eğitimler sırasında, personel performansının düştüğü saptanırsa 

Çek listeleri ve tahliye haritaları gibi bilgileri sağlayın. Tahliye haritalarını stratejik yerlere asın. 

Müşteri ve ziyaretçi gibi personel dışı kişilerin bilgi gereksinimini değerlendirin. 

Ailelerin hazırlığı 

Personelin ailelerini acil duruma hazırlamaları konusunu düşünün. Bu kendilerini emniyette hissetmelerine neden 
olur ve sonucunda güçlerini tesisin toparlanıp çalışması için kullanabilirler. Evlerinde hazırlığı tam olanlar, 
işyerindeki sorumuluklarını daha iyi yerine getirirler. 

Tesis Korunması 

Bir acil durum sırasında, tesisi, cihazları ve kritik kayıtları korumak, acil durumdan sonra tesisin toparlanabilmesi 
için esasdır. 

Planlamada Göz Önüne Alınacaklar 

Aşağıdakiler için yöntem hazırlayın: 

• Yangınla mücadele 

• Materyal sızıntısı 

• Kapı ve pencereleri kapamak veya geçişi önlemek 

• Cihazları kapama 

• Cihazları emniyete alma 

• Cihazları emniyetli bir alana götürme 

Yedek olarak kullanılacak cihaz, parça ve yedeklerin kaynaklarını belirleyin. 
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Tesisin kapatılması kararını verecek, bu işlemi gözetecek ve gerçekleştirecek kişileri belirleyin. Bunlara ne zaman 
bu işleri kesip onların da terk edeceklerini öğretin. 

Koruma yöntemlerini uygulamak için materyal temin edin ve bunları sadece acil durumlarda kullanmak üzere el 
altında bulundurun. 

Koruma sistemleri 

Anormal durumları saptayacak, uyarı verecek ve tesisi koruyacak sistemlere olan ihtiyacı değerlendirin. Bunu 
yaparken göz önüne alınacaklar: 

• Yangından koruma sistemi 

• Yıldırım koruma sistemi 

• Su seviyesi takip sistemi 

• Taşıntı tespit cihazları 

• Otomatik kapama sistemleri 

• Yedek güç sistemleri 

Etkiyi Azaltma 

Acil durumun etkisini azaltmanın yollarını daima göz önüne alın, örneğin tesisi sel yatağından veya fay hattından 
uzağa inşa etmek gibi. Ayrıca, acil durumun oluşma olasılığını düşürmeyi de düşünün, örneğin eski materyali veya 
yöntemleri değiştirmek gibi. 

Aşağıdaki gibi bazı fiziksel yenileştirme tedbirlerini değerlendirin: 

• Tesisinizi depremin sarsıntısına dayanacak şekilde güçlendirmek, 

• Sel için duvarlar veya sel koruyucu cihazlar monte ederek (ek bilgi için Bölüm 3’e bakın)sele karşı tedbir almak, 

• Selbastı sistemi (sprinkler) donattırmak, 

• Yangına dayanıklı materyal ve mobilya kullanmak, 

• Fırtına pencereleri ve kapıları monte etmek gibi. 

Aşağıdakilere benzer, yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması tedbirleri: 

• Aydınlatma armatürleri gibi, acil durumda sallanabilecek veya düşebilecek malzemenin tavana sabitlenmesi, 

• Ağır veya kıralabilir malzemenin alt raflara yerleştirilmesi, 

• Dolapların duvara veya birbirlerine vidalanarak sabitlenmesi 

• Telefon, bilgisayar, televizyon gibi, masa üstündeki her tür ofis malzemesinin çift taraflı bantlarla sabitlenmesi, 

• Çalışma mahallerinin büyük camlardan uzaklaştırılması 

• Camların perde veya jaluzi yerleştirilmesi veya camların dağılmasına engel olacak şekilde film kaplanması 

• Su ısıtıcıların duvarlara sabitlenmesi 

• Fancoillerin sabitlenmesi/desteklenmesi 

Bu konunun daha ayrıtılı planlanması için bir inşaat mühendisi veya mimara danışabilirsiniz. 

Tesisin Kapatılması 

Tesisin kapatılması düşünülecek en son noktadır, ancak daima bir olasılıktır. Hatalı veya organize olmamış bir 
kapama işlemi karışıklıkla, can veya mal kaybıyla sonuçlanır. 
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Bazı tesisler, cihazları kapamak, alarmları çalıştırmak ve kapıları kapamak gibi basit işlemlerle kapanırken, 
bazılarının karmaşık kapama süreçlerine ihtiyaçları vardır. 

Kapama yöntemlerini hazırlamak için bölüm başkanlarıyla çalışın. Su, elektrik ve gazın ne zaman ve nasıl 
kesileceği bilgisini de yazın.  

• Kapamayı gerektiren şartlar 

• Kapamayı emredecek kişi 

• Kapama işlemini yerine getirecek kişiler 

• Kısmi kapama, tesisin geri kalan kısmındaki işlemleri nasıl etkiler? 

• Kapama ve yeniden başlatma için gerekli zaman. 

Personeli kapama yöntemleri konusunda eğitin ve yöntemleri ilgili yerlere asın. 

Kayıtların Muhafazası 

En kritik kayıtlar 

• Finansal ve sigorta bilgileri 

• Planlar ve çizimler 

• Ürün listeleri ve spesifikasyonları 

• Personel, müşteri ve tedarikçi bilgileri 

• Formüller ve ticari sırlar 

• Personel dosyaları 

Bu kritik kayıtların korunması çabuk toparlanıp tekrar işe başlama için çok önemlidir.Bu kayıtların analizi aşağıdaki 
hususları içerir: 

1. İşlemleri, finans, üretim, satış, idari gibi fonksiyonel kategorilere ayırmak, 

2. İşi toparlayıp tekrar başlatmak için ana fonksiyonları belirlemek, 

3. Ana fonksiyonları yerine getirme için ulaşılması gereken minimum bilgiyi belirlemek, 

4. Ana bilgilerin bulunduğu kayıtları ve bu kayıtların yerlerini belirlemek 

5. Bilgilere ulaşmak ve kullanmak için gerekli cihaz ve materyali belirlemek  

Bu kritik kayıtların korunması ve bunlara ulaşılması için yöntemler saptayın. Diğer birçok faktörün yanında 
aşağıdakileri de göz önüne alın: 

• Kritik kayıtların etiketlenmesi, 

• Bilgisayar sistemlerinin yedeklenmesi, 

• Kayıtların kopyalarının alınması, 

• Bant ve disklerin muhafazalı bir ortamda saklanması, 

• Data kayıtlarını, tesis dışında emniyetli bir yerde muhafaza etmek, böylece tesisi etkileyen bir olaydan data 
kayıtlarının etkilenmesinin önlnemesi, 

• Bilgisayar sistemlerinin güvenliğinin arttırılması, 

• Kayıtların “Backup” tesisine götürülmesi 

• Servis firmaları tarafından tutulan kayıtların yedeklenmesi, 

• Yedek güç (backup power) ayarlanması 
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Halkla İlişkiler 

Tesisinizin halkla ilişkileri, tesisinizi ve personelinizi korumaya, normal işlemlerinize geri dönüşünüzü kolaylaştırmaya 
yarar. Bu bölüm, dış organizasyonları Acil Durum Yönetim Planı’nıza katmanın yollarını açıklamaktadır. 

Resmi Kurluşlarla İlişkiler 

Toplum liderleri, ilk müdahale ekipleri, resmi kurumlar, belediye, belediye kuruluşları ve aşağıdakilerle görüşmeler 
yapın: 

• Atanmış ve seçilmiş liderler (mülki amir ve belediye başkanı), 

• İtfaiye, polis ve acil sağlık hizmetleri personeli, 

• Yerel afet koordinasyon merkezi 

• Yerel afet koordinasyon merkezi başkanı 

• Belediye kuruluşları 

• Kızılay 

• Hastaneler 

• Telefon firmaları 

• Elektrik dağıtım şirketi 

• Komşu (yakın çevredeki) gruplar 

Resmi görevli acil durum personeli ile Acil Durum Planı’nı ve yöntemleri gözden geçirmek üzere düzenli toplantılar 
yapın. Acil durumu önlemek için ve acil duruma hazırlanmak için neler yaptığınızı anlatın. Toplumun refahı için 
düşündüklerinizi de anlatın. Tesisinizin büyük bir afet durumunda topluma nasıl yardımcı olabileceğini belirtin. 

Ortak ilgi alanı ve endişeleri öne çıkarın.Bilgi ve kaynak paylaşımı fırsatlarını anlatın. 

Tesisi gezdirme gibi güven arttırıcı faaliyetler yapın. Resmi görevli acil durum personeli ile tesis içinde, ilgili konuları 
tartışarak dolaşın. 

Yerel itfaiye, polis ve sivil savunma birimlerini eğitimlerinize çağırın. 

Komşu kuruluşlarla acil durumda birbirinize nasıl yardımcı olabileceğinizi belirlemek üzere toplantı yapın. 

Karşılıklı Dayanışma 

Bir acil durum sırasında karşıklığı ve yanlış anlaşılmayı önlemek üzere, yerel resmi 
görevli kurumlarla karşılıklı yardımlaşma anlaşmaları yapın. 

Bu anlaşmalar şunları içermelidir: 

• Yardımın tipini 

• Anlaşmayı hayata geçirecek komuta zincirini 

• İletişim yöntemlerini 

Bu kurumların mümkün olan her fırsatta tesisinizde yapacağınız acil durum 
eğitimlerine katılmalarını sağlayın. 

Toplumsal Hizmetler 

Genel bir afet durumunda, iş yerleri ve fabrikalardan toplumu aşağıdaki 
şekilde desteklemeleri beklenir: 

 

Karşılıklı yardımlaşma 
anlaşmalarında, bir acil 
durumda ihtiyaç duyulabilecek 
her tür faaliyet ve kaynak 
belirtilebilir. Örneğin: 

Yangınla mücalede ve tehlikeli 
maddeler desteği sağlamak 

Barınak, acil durum malzemesi 
stoklama olanağı, acil durum 
malzemesi, tıbbi destek 

Tahliye sonrası, personel 
kontrolu için yer sağlayan 
komşular 
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• Personel 

• Cihaz 

• Barınak 

• Eğitim 

• Depo 

• Tesisin beslenmesi 

• ADHM olanakları 

• Giyecek, inşaat materyali 

• Kaynak 

• Ulaşım 

İşyerinizin kaynaklarından ne talep edileceğini tahmin etmek mümkün değildir, bununla beraber, bir acil 
durumda toplumun ihtiyaçları sizin kurumunuzun sorumluluklarını da etkileyecektir. Toplumsal hizmet olarak 
yapılabilecekleri acil durum ortaya çıkmadan önce düşünün. 

Toplumu Bilgilendirme 

Tesis içinde ortaya çıkan bir acil durum, tesis sınırları dışına taşıyorsa; resmi makamlar, 
olayın yapısını, toplum sağlığı veya güvenliğinin tehlikede olup olmadığını, sorunu 
çözmek için ne yapıldığını ve bu durumun ortaya çıkmaması için neler yapılmış 
olduğunu öğrenmek isteyecekleridr. 

Bir acil durumdan etkilenecekleri ve bunların ihtiyaç duyacakları bilgiyi belirleyin. 
Bilgi verileceklere aşağıdakileri de ekleyin: 

• Toplum 

• Basın yayın kuruluşları 

• Çalışanlar ve emekliler 

• Sendikalar 

• Satıcılar ve tedarikçiler 

• Müşteriler 

• Ortaklar 

• Acil durum müdahale organizasyonları 

• Resmi makamlar 

• Mülki amir ve belediye başkanı 

• Özel ilgi grupları 

• Komşu kuruluşlar 

Basın Yayın Kuruluşlarıyla İlişkiler 

Basın yayın, bir acil durumda topluma ulaşmanın en önemli aracıdır. Bölgenizdeki basın yayın temsilcileriyle iyi 
ilişkiler kurun. Onların özel istek ve ilgilerini belirleyin. Personeli korumak ve acil durumlara engel olmak için 
yapılanları anlatın. 

Bir acil durumda önemli açıklamaları basın yayın aracılığıyla nasıl topluma duyuracağınızı belirleyin.  

• Bu konuda eğitim almış bir sözcü ve bir de alşternatif sözcü seçin. 

• Basın toplantısı için bir yer belirleyin 

Toplumun bilmek 
istedikleri: 
- Tesisde ne yapılır? 
- Tehlikeler nelerdir? 
- Acil durumlarda 

müdahale edecek 
hangi programlar 
uygulanmaktadır? 

- Tesisdeki acil durum 
toplumu nasıl 
etkiler? 

- Toplumdan nasıl bir 
yardım bekleniyor? 
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• Güvenlik yöntemleri oluşturun.

• Bilginin basına açıklanmak üzere, tam, doğru ve uygun olduğunu kontrolu için bir yöntem geliştirin.

• Teknolojik bilgi iletişimi için uygun ve faydalı bir yol belirleyin.

• Tesis hakkında bilgi hazırlayın.

Bir acil durum sırasında basın yayın kuruluşlarına bilgi verirken: 

Yapılacaklar: 

• Tüm kurumlara benzer/eşit bilgi verin.

• Uygun olduğunda, basın toplantısı veya tek tek görüşme yapın.

• Basın yayın kuruluşlarının haber için son saatlerini öğrenin.

• Basın yayın mensuplarının emniyetlerini sağlamak üzere eskort verin.

• Verilen bilgilerin kaydını tutun.

• Mümkün olduğunda basın açıklamaları hazırlayın

Yapılmayacaklar: 

• Olayı abartmayın.

• Yetkisiz kişilerin bilgi vermesine izin vermeyin.

• Olayları saklamayın veya basın yayını yanlış yönlendirmeyin.

• Olaydan dolayı kimseyi suçlamayın.

Toparlanma ve Tekrar Başlama 

Toparlanma ve tekrar  başlama veya işin tekrar başlamasının özünde yatan konu: İnsanların işsiz kalmaması ve 
işin devam ettirilebilmesidir. 

Planlamada Göz Önüne Alınacaklar 

Kayıtların korunması, cihaz onarımı, moloz temizleme ve mühendislik hizmetleri gibi acil durum sonrası ihtiyaç 
duyulabilecek hizmetler için tedarikçi/satıcılarlarl önceden kontratlar yapın. 

Sigorta acentanızla tesisinizi ve işnizi tekrar başlatmak için görüşün (ilerideki liste size yol gösterecektir). Kritik 
sistemleri belirleyin ve onları tekrar harekete geçirme planları yapın. Bu süreç aşağıdakileri gerektirebilir: 

• Cihazların tamiri veya değiştirilmesi

• İşi alternatif bir alana taşımak

• Geçici kontratlar yapmak

Kurumun serveti belgelendirmek için tesisin fotoğraflarını veya filmini çekin. Bu kayıtları düzgün olarak güncelleyin. 

Yönetimin Devamı 

Bir acil durum sonrası, tüm kilit personelin fiziki olarak tesisde olamayabileceğini hatta gelemeyebileceğini tahmin 
edebilirsiniz. Toparlanma için kararlar gereksiz gecikme olmadan verilmelidir. Hukuk bölümüne (veya 
avukatınıza), yasalar ve kurum içi kurallar nezdinde görevdeki yönetimin devamı konusunu danışın. Aşağıdakiler 
hakkında yöntem geliştirin: 

• Komuta zincirini teyid için

• Kilit personelin hiyerarşisini sağlamak için.

Tesis kaynaklı acil 
durumlarda, ne olduğunu, 
olaya kimin karıştığını, ne 
zaman, nerede, niçin ve 
nasıl olduğunu açıklayan 
basın bildirisi hazırlayın. 
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• Altenatif merkeze taşınmak için

Göz önüne alacağınız bu konuları tüm senaryolara katın. 

Sigorta 

Ciddi bir zarar gördüklerinde, birçok firma, doğru şekilde sigortalanmadığını düşünür. Doğru bir sigorta olmaması 
finansal olarak başka bir afete dönüşür.Aşağıdaki konuları sigortacınızla görüşüp ihtiyaçlarınızı belirleyin. 

• Tesisimin değeri nasıl belirlenecek?

• Bana yük olmadan nereye kadar sigorta yaptırmalıyım?

• Poliçem hangi hasar nedenlerini veya tehlikeleri kapsıyor?

• Muafiyetlerim nelerdir ve bunların bana maliyeti nedir?

• Poliçeme göre, bir hasar durumunda ne yapmalıyım?

• Sigorta şirketim hangi kayıt ve belgeleri isteyecek? Kayıtlar, acil durumdan sonra ulaşılabilecek emniyetli bir
yerde mi? 

• Güç kaybı nedeniyle sigortam beni nereye kadar küvertür altına alıyor? Hem tesis içi hem de tesis dışı güç
kesintileri küvertür altında mı? 

• Hasar nedeniyle işin kesilmesi sonucu gelir kaybım küvertür altında mıdır? Küvertür yeterli midir ve ne zamana
kadardır? Resmi makamlar tarafından iş durdurulursa, kayıp gelir kuvertürüm ne kadar devam eder? 

• İş tekrar başladığında, tüm müşterilere ulaşamama nedeniyle gelir azalması kuvertür altında mıdır?

• Acil durum yönetim planı benim sigorta koşullarımı etkileyecek mi?

Çalışanların Desteklenmesi 

Bir acil durum sonrası, size güvenen çalışanlarınızı desteklemek, en önemli yatırımınız olacaktır. Bu destek 
aşağıdakileri içerebilir: 

 Nakit avans

 Maaş ödemeye devam

 Esnek çalışma saatleri

 Azaltılmış çalışma saatleri

 Kriz danışmanlığı

 Yardım paketleri

 Günlük yardım

Faaliyete Tekrar Başlama 

Bir acil durumun heman arkasından, işi tekrar başlatmak için gerekli adımları atmaya başlayın. 

• Gerekiyorsa, Toparlanma Ekibi kurun ve Toparlanma için öncelikleri saptayın.

• Tesisdeki personelin emniyetini sağlamaya devam edin. Mevcut tehlikeleri değerlendirin. Olay yerinin
güvenliğini sağlayın. 

• Personele bilgi verin.

• Ayrıntılı kayıt tutun. Tüm kararların mümkünse sesli kaydını tutun. Hasarın fotoğraflarını çekin veya video kaydını
yapın. 

• Hasar maliyetlerini çıkarın. Onarım için yeni özel iş numaraları, alımlar için özel bütçe kodları ayarlayın.
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• Duyuru yöntemlerini uygulayın. Ailelerine, personelin durumu hakkında bilgi verin. Mesaide olmayan personele 
iş ve işyerinin durumu hakkında bilgi verin. Resmi makamlara ve sigorta acentasına bilgi verin. 

• Hasar görmemiş kısımları koruyun. Açık yerleri kapayın. Duman ve suyu tahliye edin, molozları temizleyin. 
Cihazları nemden koruyun. Selbastı (sprinkler) sistemini onarın. Tesisin fiziki güvenliğini sağlayın. Güç sistemlerini 
faal hale getirin. 

• Bir soruşturma yapın. Yapılan işleri resmi makamlarla koordine edin. 

• Enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayın. Hasarlı kısımları hasar görmemiş kısımlardan ayırın. Hasarlı malzeme 
sigorta eksperi gelene kadar muhafaza edin. Ancak faaliyetlerinizi engelliyorsa ve dışarı çıkarılması bir sorun 
yaratmayacaksa dışarı çıkartabilirsiniz. 

• Hasarlı malzemenin envanterini çıkarın. Bu iş hasarlı malzemenin değeri saptamak için ve genellikle eksper veya 
eksperin görevlendireceği birinin gözetiminde yapılmalıdır. Hasarlı malzemeyi bir hurdacıya veriyorsanız, 
hurdacıdan malzemenin tipini, durumunu ve adedini gösteren imzalı bir envanter alın. 

• Cihazları ve tesisi tekrar çalıştırmaya başlayın. Büyük onarımları ve restorasyon faaliyetlerini resmi makamlarla 
ve sigorta şirketinizle görüşün. 

• Hasarlı kısmın değerini çıkarın. İşin kesilmesinin verdiği zararı hesaplayın. 

• Müşteriler ve tedarikçilerle temasa geçin. 

İdari ve Lojistik 

Daha etkin acil durum müdahalesi ve toparlanma için, he zaman eksiksiz ve hassas kayıt tutun. Resmi makamlar 
veya sigorta acentanız bazı kayıtları isteyebilir. Yasal bir takibat yapılacaksa, düzgün olmayan kayıtlar geçersiz 
ve değersiz kalabilir. 

İdari Faaliyetler 

Bir acil durum olmadan yapılacak idari faaliyetler şunlardır: 

• Acil Durum Yönetim Planı hazırlamak 

• Eğitim kayıtlarını tutmak 

• Tüm yazışmaların kaydını tutmak 

• Eğitimlerin ve kritiklerin belgelerini saklamak 

• Resmi müdahale organizasyonlarını planlama faaliyetlerine katmak 

Acil durum sırasında ve sonrasındaki idari faaliyetler: 

• Telefon kayıtlarını tutmak 

• Olayların ayrıntılı kayıtlarını tutmak 

• Yaralıların ve takip faaliyetlerinin kayıtlarını tutmak 

• Personelin sayım ve kontrolu 

• Ailelerin bilgilendirilmesinin koordinasyonu 

• Basın bilidirilerini dağıtmak 

• Örnekleme kayıtlarını tutmak 

• Finans işlemlerini yönetmek 

• Personel hizmetlerinin koordinasyonu 

• Olayla ilgili soruşturmanın ve toparlanma işlemlerinin kayıtları 

TA
H

LİY
E

 V
E

 K
U

R
TA

R
M

A



452

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI

 32 

Lojistik 

Acil durumdan önce gerekli lojistik faaliyetler: 

• Cihaz temini 

• Acil durum yedeklerinin stoklanması 

• Acil durumda kullanılacak tesislerin saptanması 

• Eğitim tesisleri oluşturmak 

• Karşılıklı yardımlaşma anlaşmaları hazırlamak 

• Kaynak envanteri çıkarmak 

Bir acil durum sırasında gerekli olabilecek lojistik faaliyetler: 

• Dışarıdan gelen müdahale ekiplerine sistemlerin haritalarını sağlamak 

• Yedek sistemleri ihtiyaç duyulan yerlere getirmek 

• Gerekli onarımları yapmak 

• Sağlık, yiyecek ve ulaşım desteği bulmak 

• Barınak ayarlamak 

• Yedek güç sağlamak 

• Yedek iletişim olanağı sağlamak 

BÖLÜM 3 

OLASI TEHLİKELER HAKKINDA BİLGİ 

Bu bölüm en çok rastlanan bazı acil durumlar ve tehlikeleri hakkında bilgi vermektedir: 

 Yangın 

 Deprem 

 Sel ve su baskınları 

 Tehlikeli madde olayları 

 Şiddetli kış şartları/Kötü hava şartları 

 Uzun süreli tesis işletim sorunları 

Yangın 

Yangın en çok rastlanan tehlikedir. Yangınlar her yıl yüzlerce can ve milyarlarca lira değerinde mal kaybına 
neden olur. 

Yangın planınızı yaparken aşağıdaki hususları göz önüne alın: 

• İtfaiye ile bir araya gelerek, yangın söndürme imkan ve kabiliyetleri hakkında konuşun. Kendi olanaklarınızdan 
bahsedin. Yangına neden olabilecek veya yangını besleyecek veya bir yangın durumunda çevreyi 
kirletebilecek materyal ve süreçleri belirleyin. 

• Tesisinizin yangın hasarları konusunda kontrol edilmesini sağlayın. Yangından korunma yönetmeliğini ve bu 
yönetmelikteki kuralları öğrenin. 

• Sigortacınızdan yangından korunma önlemleri konusunda tavsiye isteyin. O size eğitim de önerebilir. 



453

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VERİLEN
İSG EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ 

 33 

• Personele yangın emniyet bilgisi verin: İşyerinde yangın nasıl önlenir, yangın nasıl bastırılır, tesis nasıl terk edilir, 
yangın ihbarı nereye ve nasıl yapılır. 

• Personeli, bir yangın sırasında asansörleri değil, merdivenleri kullanmaları konusunda uyarın. 

• Sıcak veya dumanlı bir alandan geçerken, dizleri ve dirsekleri üzerinde emekleyerek ilerlemelerini öğretin. 

• Tahliye eğitimleri yapın. Gerekli yerlere tahliye yollarını gösteren çizelgeler asın. Tahliye yollarını ve çıkışlarının 
temiz tutulmasını sağlayın. 

• Her alan için kapatma ve tahliyeyi gözlemek üzere Yangın Gözcüsü yerleştirin. 

• Yanıcı sıvıların ve gazların emniyetli kullanımı ve muhafazası ile yanıcı malzemenin bir araya gelmesini önlemek 
üzere yöntemler geliştirin. 

• Sigara izmaritlerinin emniyetli olarak atılmasını sağlayın. 

• Cihazların emniyetle kullanılmasını sağlamak üzere koruyucu bakım programını uygulamaya koyun. 

• Uygun yerlere yangın söndürücü yerleştirin. 

• Personeli, yangın söndürücü kullanma konusunda eğitin. 

• Duman dedektörleri monte edin, ayda bir kontrollarını yapın, yılda bir pilini değiştirin. 

• Personeli yangın konusunda uyarmak için bir sistem oluşturun. Hem tesis içine hem de itfaiyeye otomatik uyarı 
veren yangın alarmı monte edilmesi hususunu değerlendirin. 

• Selbastı sistemleri (sprinkler), hortumlu yangın istasyonları, yangına dayanıklı duvar ve kapı monte edilmesini 
değerlendirin. 

• Kilit personelin yangın emniyet sistemlerini çok iyi bilmelerini sağlayın. 

• Elektrik, su ve gaz girişlerini belirtip markalayarak, yangın gözcüsü veya müdahale personeli tarafından 
kolaylıkla kapanmasını sağlayın. 

• Bir yangın çıktığında, tesisinizdeki reaksiyon seviyesini belirleyin. Bu konudaki seçenekleriniz: 

Seçenek 1 — Alarm duyulur duyulmaz derhal tesisin tahliye edilmesi. 

Seçenek 2 — Tüm personel yangın söndürücü kullanma konusunda eğitim (Temel Yangın Eğitimi) almıştır. 
Yangının civarındaki personel kontrol etmeye çalışır. Edemezlerse yangın alarmı çalar ve personel tahliye eder. 

Seçenek 3 — Sadece seçilmiş personel yangınla mücadele eğitimi (Temel Yangın Eğitimi) almıştır. 

Seçenek 4 — Yeni başlamış, kontrol edilebilir yangına, koruyucu malzeme veya solunum cihazı olmadan 
müdahale edebilecek bir ekip eğitilmiştir. Yangın bu seviyenin üstüne çıkarsa, ekip de tahliye eder. 

Seçenek 5 — Yapısal yangınlara müdahele edebilecek, koruyucu malzeme ve solunum cihazı kullanan, eğitilmiş 
bir ekip vardır. 

Deprem 

Türkiye’nin çok büyük bir kısmı deprem tehlikesi altındadır. Tarihde birçok şiddetli deprem olduğu görülmektedir. 
Depremler ani ve hiç bir uyarı vermeden oluşur. 

Deprem, binalara içindekilerle birlikte çok ciddi hasarlar verir, elektrik, telefon ve gaz hatlarını bozar, toprak 
kaymalarına, heyelan ve çığa, su baskınlarına, yangına ve dev dalgalara (tsunami) neden olabilir. Artçı 
sarsıntıları haftalarca sürebilir. 

Deprem sırasında bina sağlam olsa bile, bina yapısına dahil olmayan asma tavan panoları, bölmeler, 
pencereler, aydınlatma sistemleri, her tür mobilya ve ofis eşyasının sallanması da tehlike oluşturur. 
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Depreme hazırlıklı olmak için göz önüne alınacak hususlar: 

• Tesisinizin deprem duyarlılığını değerlendirin. Belediyeden bulunduğunuz yerin sismik bilgisini alabilirsiniz. 

• Tesisinizin bir yapı denetim firması tarafından denetlenmesini sağlayın. Gerektiği takdirde güçlendirme 
tedbirlerini öncelik vererek uygulayın. Bu tedbirler: 

o Gereken yerlere çelik destekler eklemek. 

o Gereken yerlere destek duvarı eklemek 

o Kolonları ve temeli güçlendirmek 

o Güçlendirilmemiş tuğla duvarları değiştirmek 

• Tesis inşa ederken veya modifikasyonlar yaparken, deprem yönetmeliğindeki şartnamelere uyun. 

•Havalandırma, soğutma ve iletişim sistemleri gibi yapısal olmayan sistemleri kontrol edin. Olası hasarları 
değerlendirin. Hasarları önleyecek tedbirleri öncelik vererek uygulayın. 

• Tesisinizi, deprem sırasında düşebilecek, yayılabilecek, kırılabilecek veya oynayabilecek her tür malzeme 
açısından inceleyin. Bu tehlikeleri önlemek üzere gerekli adımları atın: 

o İri ve ağır malzemeyi alt raflara alın. Asılması gereken ağır malzemeyi insanların çalıştığı yerlerden uzağa 
asın. 

o Rafları, dolapları, masa üstü her türlü malzemeyi, bilgisayarları, yazıcıları, aydınlatma aparatlarını, faks ve 
fotokopi makinelerini emniyete alın. 

o Hareketsiz makine/cihazları ve ağır makineleri tabana sabitleyin. Yerinden oynaması gereken ağır cihazlar 
tekerlek monte edilip, duvara zincirle bağlayın. 

o Asma tavanlara gerekiyorsa destek ekleyin. 

o Uygun yerlere emniyet camı monte ettirin. 

o Her türlü boru devresini emniyete alın. 

• Tesisin bir deprem sonrası emniyetini değerlendirebilmek için, çizimleri muhafaza edin. 

• Tehlikeli maddelerin kullanım ve stoklama yöntemlerini gözden geçirin. Uygun olmayan kimyasalları ayrı ayrı 
stoklayın. 

• Sigortacınıza deprem sigortasını ve zarar azaltma tekniklerini sorun. 

• Depremden sonra tahliyenin gerekip gerekmeyeceği kararı verebilmek için bir yöntem belirleyin. 

• Tahliye gerekli değilse, tesisdekilerin deprem sonrası toplanabilecekleri, dış duvarlardan ve pencerelerden uzak 
alanlar belirleyin. 

• Deprem eğitimleri yapın. Personele aşağıdaki bilgileri verin: 

o Bir depremde içerideyseniz, bulunduğunuz yerde kalın. Sağlam bir mobilya, bir eşya veya tezgah yanında 
kendinizi emniyete alın. Başınız ve boynunuzu koruyun. 

o Dışarıdaysanız, açığa, binalardan, direklerden kablo ve borulardan uzağa gidin. 

o Deprem sonrası, pencere ve tavan camlarından, düşebilecek malzemeden uzak durun. Asansörleri 
kullanmayın. 

o Binanın tahliyesi gerektiğinde, merdivenleri kullanın. 

Sel ve Su Baskınları 

Sel en yaygın doğal afetlerdendir. Yurdumuzun çok büyük bir kısmı, kuvvetli yağış, karların erimesi gibi nedenlerle 
sele maruz kalmaktadır.  
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Seller genelde yavaş, bir kaç günde gelişir. Ancak ani seller birkaç dakikada gelişen su duvarları gibidir. Ani seller 
şiddetli fırtınalar sonrasında ve baraj sorunu çıktığında oluşabilir. 

Sel için hazırlanırken aşağıdaki hususları göz önüne alın: 

• Yerel afet koordinasyon merkezine, tesisinizin sel yatağında olup olmadığını, bölgenizdeki sel tarihini, tesisinizin 
dere yatakları, çaylar ve barajlara göre rakımını öğrenin. 

• Resmi kurumların acil durum planlarını inceleyin. Onların tahliye yollarını öğrenin. Bir sel durumunda 
kaçabileceğiniz daha yüksek araziyi nerede bulabileceğinizi araştırın. 

• Tesis için uyarı ve tahliye yöntemleri hazırlayın. İhtiyaç duyabilecek personel için ulaşım ayarlayın. 

• Tesisinizde sele maruz kalabilecek alanları inceleyin. Burada daha yüksek bir yere kaldırılacak kayıt ve cihazları 
belirleyin ve sel durumunda bunları kaldırmak için plan yapın. 

• Her tür olanağı kullanarak meteorolojiyi izlemeye çalışın. 

• Sigorta acentanızdan sigortanızın sel ve su baskınını da kapsayıp kapsamadığını öğrenin. Her sigorta sel ve su 
baskınını kapsamayabilir. 

• Tesisinizi selden etkilenmez hale getirmenin fizibilitesini hesaplayın. Bunun için üç temel yöntem vardır: 

1. Kalıcı selden etkilenmeme tedbirleri, sel başlamadan önce alınır ve sel suları yükselmeye başladığında 
insan müdahalesine gerek kalmaz. Şunları içerir: 

o Pencere, kapı veya diğer açıklıkları beton veya tuğla gibi su geçirmez malzemeyle kaplanır. Bunun için 
binanın yapısal olarak sel sularına dayanacak kadar sağlam olması gerekir. 

o Su girişi ve kanalizasyon çıkışına çek valflar koyarak kontrol dışı su girmesi önlenir. 

o Suyun basıncına dayanması için duvarlar desteklenir. Duvarlar yalıtılarak sızma önlenir. 

o Özellikle selden zarar görme olasılığı olan cihaz veya çalışma alanlarının etrafına su geçirmez duvar yapılır. 

o Suyu dışarıda tutmak için tesisin dışına sel duvarı veya set yapılır. 

o Tesis, duvarlar, kolonlar veya dolgu maddeleriyle yükseltilir. Bu genelde yeni inşaatlar için geçerli bir 
yöntemdir. 

2. Tesadüfi selden etkilenmeme tedbirleri, selden önce alınmaya başlanır, fakat sel geldiğinde yapılacak 
ilave işler vardır. Bu tedbirler: 

o Suyun kapı, pencere, havalandırma şaftları gibi açıklıklardan girmesini önlemek üzere, sel kalkanı da 
denilen su geçirmez bariyerler monte edilir. 

o Kalıcı su geçirmez kapılar monte edilir. 

o Hareketli sel duvarları yapılır. 

o Sel suları tahliye etmek için kalıcı pompalar yerleştirilir. 

3. Ani selden etkilenmeme tedbirleri, genellikle yukarıdakilerden daha ucuzdur, ancak yeteri kadar erken 
ihbar gerektirmektedir. Tedbirler:: 

o Kum torbalarıyla duvar yapılır. 

o Ağaçlardan ve direklerden çift sıra duvar yapılır, aradaki boşluk da toprakla doldurulur. 

o Kütük veya kalasları birbirlerinin üzerine dizerek duvar yapılır. 

• Yedekleme sistemleri ihtiyacını değerlendirin: 

o Sel suyunu tahliye etmek için seyyar pompalar 

o Jeneratör veya benzinli/dizel pompa gibi alternatif güç kaynakları 

o Akülü acil aydınlatma sistemi 
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Tehlikeli Madde Olayları 

Tehlikeli maddeler, alev alıcı veya parlayıcı, patlaycı, toksik, zehirli, aşındırcı, okside olabilir, tahriş edici veya radyo 
aktif maddelerdir. 

Tehlikeli madde sızıntısı veya kaçağı, insan hayatını, sağlığını veya tesisi riske sokabilir. Böyle bir olay, birkaç kişinin, 
bir bölümün, tüm tesisin veya hatta tüm komşu tesislerin tahliyesiyle sonuçlanabilir. 

Tehlikeli maddelerin kullanımını düzenleyen yönetmelikler: 

 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik 

 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkındaki Yönetmelik 

 Kansorojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik 

 İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 

 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

 Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  

 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  

Tesisiniz içindeki tehlikelere ek olarak, sizin işlerinizi etkileyen, tesisinizin dışındaki potansiyel tehlikelerin, tesisinizdeki 
süreçlerde, tesisinizin inşasında kullanılan tehlikeli maddelerin de farkında olmanız gerekir. 

Tehlikeli maddelerin listesi ve tanımları çevre müdürlükerinden, çevre koruma örgütlerinden ve kimya 
odalarından temin edilebilir.  

Planınızı yaparken aşağıdaki hususları göz önüne alın: 

• Tesisinizde kullanılan, stoklanan, üretilen veya imha edilen her türlü tehlikeli maddeyi belirleyip etiketleyin. Tüm 
tehlikeli maddeler için Materyal Emniyet Data Kart’larını (Material Safety Data Sheet – MSDS) temin edin. Bu 
konudaki yönetmeliklere uyum sağlayın. 

• Uygun müdahale yöntemleri için itfaiye ve çevre müdürlüklerinden yardım isteyin. 

• Personeli eğiterek, tehlikeli madde sızıntı ve kaçaklarını anlayıp ihbar etmelerini sağlayın 

• Tehlikeli madde müdahele planı yapın: 

o Bir olay durumunda yönetimi ve müdahale kuruluşlarını uyarmak için yöntem geliştirin. 

o Personeli uyarmak için bir yöntem geliştirin. 

o Tahliye yöntemi hazırlayın. 

o İşinizin büyüklüğüne bağlı olarak, tehlike madde sızıntısı veya kaçağını, uygun yöntemlerle kontrol altına 
almak üzere, acil müdahale ekibi hazırlayıp eğitimini sağlayın. 

• Civarınızda tehlikeli madde kullanan diğer tesisleri de saptayın. Herhangi bir olayın tesisinizi etkileyip 
etkilemiyeceğini değerlendirin. 

• Tesisinizin yakınında, tehlikeli madde taşıması için kullanılan kara yollarını, demir yollarını ve limanları belirleyin. 
Tesisinizin yakınındaki bir kazanın, sizi nasıl etkileyeceğini göz önüne alın. 
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Şiddetli Kış Şartları/Köt 

Şiddetli kış şartları, kuvvetli kar, buz, güçlü rüzgar ve dondurucu yağmur demektir. Bu şartlar, personelin ve 
müşterilerin tesise gelmesini engeller, temizlenene kadar yollar kapanır. Kuvvetli kar ve buzlanma enerji hatlarında 
sorunlara neden olur. 

Şiddetli kış şartlarına hazırlanma sırasında göz önüne alınacak hususlar aşağıdadır: 

• Radyo, televizyon ve internet üzerinden yapılan uyarı ve ihbarları takip edin. 

• Tesisin kapatılması, personelin erken paydos etmesi için yöntem hazırlayın. 

• Tesisde mahsur kalabilecek personel için, yiyecek, su, battaniye, pilli radyo, yedek pil ve ihtiyaç duyulabilecek 
malzemeyi stoklayın. 

• Kritik işlemler için yedek güç kaynağı bulundurun. 

• Giriş, otopark, yollar, kaldırımlar, yükleme alanları gibi önemli yerlerdeki kar ve buzun temizlenmesini sağlayın. 

• Kar ve buz temizliği için, kar küreği ve tuz temin edin. Beton üzerindeki buz için tuz kullanmamaya özen gösterin, 
kar küreklerini tercih edin. 

Uzun Süreli Tesis İşletim Sorunlarıü Hava Koşulları 

Uzun süreli tesis işletim sorunları su, elektrik, gaz, iletişim gibi işlrtimi durduran veya yavaşlatan sorunlardır. 

Uzun süreli tesis işletim sorunlarına hazırlıklı olmak için göz önüne alınacak hususlar: 

• Aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm kritik işlemleri belirleyin: 

o Elektrik, su, gaz, hidrolik, basınçlı hava, atık su arıtma, tesis içi ve dışı kanalizasyon sistemleri, 

o Güvenlik ve alarm sistemleri, asansörler, aydınlatma, yaşam sistemleri, ısıtma, havalandırma ve soğutma 
sistemleri, elektrik dağıtım panoları, 

o Üretim ve çevre kontrol cihazları, 

o Odyo, vidyo ve data iletişim sistemleri, bilgisayar ağları, 

o Hava yolu, karayolu, tren ve deniz yolu dahil ulaştırma sistemleri, 

• Hizmetin bölünmesinin etkilerini belirleyin. 

• Güvenlik ve teknik konulardaki kilit personelin tesis sistemlerini çok iyi bildiklerinden emin olun. 

• Sistemleri tekrar toparlamak için yöntemler oluşturun. Yedek sistem ihtiyaçlarını belirleyin. 

• Tüm sistem ve cihazlar için koruyucu bakım programı yapın.
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