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İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, şyerler nde ac l durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahl ye, yangınla mücadele, lk
yardım ve benzer konularda yapılması gereken çalışmalar le bu durumların güvenl olarak yönet lmes ve bu konularda görevlend r lecek
çalışanların bel rlenmes le lg l usul ve esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 20/6/2012 tar hl ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu kapsamında yer alan şyerler n kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanununun 11 nc , 12 nc ve 30 uncu maddeler ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Ac l durum: İşyer n n tamamında veya b r kısmında meydana geleb lecek yangın, patlama, tehl kel k myasal maddelerden kaynaklanan
yayılım, doğal afet g b ac l müdahale, mücadele, lkyardım veya tahl ye gerekt ren olayları,
b) Ac l durum planı: İşyerler nde meydana geleb lecek ac l durumlarda yapılacak ş ve şlemler dah l b lg ler n ve uygulamaya yönel k
eylemler n yer aldığı planı,
c) Güvenl yer: Ac l durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etk lenmeyeceğ mesafede veya korunakta bel rlenm ş yer ,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
İşveren n yükümlülükler
MADDE 5 – (1) İşveren n ac l durumlara l şk n yükümlülükler aşağıda bel rt lm şt r:
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, ş ek pmanı le çevre şartlarını d kkate alarak meydana geleb lecek ve çalışan le çalışma çevres n
etk leyecek ac l durumları önceden değerlend rerek muhtemel ac l durumları bel rler.
b) Ac l durumların olumsuz etk ler n önley c ve sınırlandırıcı tedb rler alır.
c) Ac l durumların olumsuz etk ler nden korunmak üzere gerekl ölçüm ve değerlend rmeler yapar.
ç) Ac l durum planlarını hazırlar ve tatb katların yapılmasını sağlar.
d) Ac l durumlarla mücadele ç n şyer n n büyüklüğü ve taşıdığı özel tehl keler, yapılan ş n n tel ğ , çalışan sayısı le şyer nde bulunan
d ğer k ş ler d kkate alarak; önleme, koruma, tahl ye, yangınla mücadele, lk yardım ve benzer konularda uygun donanıma sah p ve bu konularda
eğ t ml yeterl sayıda çalışanı görevlend r r ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
e) Özell kle lk yardım, ac l tıbb müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, şyer dışındak kuruluşlarla rt batı sağlayacak
gerekl düzenlemeler yapar.
f) Ac l durumlarda enerj kaynaklarının ve tehl ke yaratab lecek s stemler n olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu s stemler
etk lemeyecek şek lde devre dışı bırakılması le lg l gerekl düzenlemeler yapar.
g) Varsa alt şveren ve geç c ş l şk s kurulan şveren n çalışanları le müşter ve z yaretç g b şyer nde bulunan d ğer k ş ler ac l
durumlar konusunda b lg lend r r.
(2) Ac l durumlarla lg l özel görevlend r len çalışanların sorumlulukları şverenler n konuya l şk n yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Çalışanların ac l durumlarla lg l yükümlülükler aşağıda bel rt lm şt r:
a) Ac l durum planında bel rt len hususlar dah l nde alınan önley c ve sınırlandırıcı tedb rlere uymak.
b) İşyer ndek mak ne, c haz, araç, gereç, tes s ve b nalarda kend ler ve d ğer k ş ler n sağlık ve güvenl ğ n tehl keye düşürecek ac l durum
le karşılaştıklarında; hemen en yakın am r ne, ac l durumla lg l görevlend r len sorumluya veya çalışan tems lc s ne haber vermek.
c) Ac l durumun g der lmes ç n, şveren le şyer dışındak lg l kuruluşlardan olay yer ne nt kal eden ek pler n tal matlarına uymak.
ç) Ac l durumlar sırasında kend s n n ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehl keye düşürmeyecek şek lde davranmak.
(2) İşveren, çalışanların kend ler veya d ğer k ş ler n güvenl ğ ç n c dd ve yakın b r tehl ke le karşılaştıkları ve am r ne hemen haber
veremed kler durumlarda; stenmeyen sonuçların önlenmes ç n, b lg ler ve mevcut tekn k donanımları çerçeves nde müdahale edeb lmeler ne
mkân sağlar. Böyle b r durumda çalışanlar, hmal veya d kkats z davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ac l Durum Planının Hazırlanması
Ac l durum planı
MADDE 7 – (1) Ac l durum planı, tüm şyerler ç n tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere ac l durumların bel rlenmes ,
bunların olumsuz etk ler n önley c ve sınırlandırıcı tedb rler n alınması, görevlend r lecek k ş ler n bel rlenmes , ac l durum müdahale ve tahl ye
yöntemler n n oluşturulması, dokümantasyon, tatb kat ve ac l durum planının yen lenmes aşamaları zlenerek hazırlanır.
Ac l durumların bel rlenmes
MADDE 8 – (1) İşyer nde meydana geleb lecek ac l durumlar aşağıdak hususlar d kkate alınarak bel rlen r:
a) R sk değerlend rmes sonuçları.
b) Yangın, tehl kel k myasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ht mal .
c) İlk yardım ve tahl ye gerekt recek olaylar.
ç) Doğal afetler n meydana gelme ht mal .
d) Sabotaj ht mal .
Önley c ve sınırlandırıcı tedb rler
MADDE 9 – (1) İşveren, bel rled ğ mümkün ve muhtemel ac l durumların oluşturab leceğ zararları önlemek ve daha büyük etk ler n
sınırlandırmak üzere gerekl tedb rler alır.
(2) Ac l durumların olumsuz etk ler nden korunmak üzere tedb rler bel rlen rken gerekl olduğu durumda ölçüm ve değerlend rmeler yapılır.
(3) Alınacak tedb rler, r sklerden korunma lkeler ne uygun olur ve toplu korumayı esas alır.
Ac l durum müdahale ve tahl ye yöntemler
MADDE 10 – (1) İşverence ac l durumların meydana gelmes hal nde uyarı verme, arama, kurtarma, tahl ye, haberleşme, lk yardım ve
yangınla mücadele g b uygulanması gereken ac l durum müdahale yöntemler bel rlen r ve yazılı hale get r l r.
(2) Tahl ye sonrası, şyer dâh l nde kalmış olab lecek çalışanların bel rlenmes ç n sayım da dâh l olmak üzere gerekl kontroller yapılır.
(3) İşveren, şyer nde ac l durumların meydana gelmes hal nde çalışanların bu durumun olumsuz etk ler nden korunması ç n bulundukları
yerden güvenl b r yere g deb lmeler amacıyla zleneb lecek uygun tahl ye düzenlemeler n ac l durum planında bel rt r ve çalışanlara önceden
gerekl tal matları ver r.
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gerekl tal matları ver r.
(4) İşyerler nde yaşlı, engell , gebe veya kreş var se çocuklara tahl ye esnasında refakat ed lmes ç n tedb rler alınır.
(5) Ac l durum müdahale ve tahl ye yöntemler oluşturulurken 27/11/2007 tar hl ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k hükümler d kkate alınır.
(6) Ac l durum müdahale ve tahl ye yöntemler oluşturulurken çalışanlar dışında müşter , z yaretç g b şyer nde bulunması muhtemel d ğer
k ş ler de göz önünde bulundurulur.
Görevlend r lecek çalışanların bel rlenmes
MADDE 11 – (1) İşveren; şyerler nde tehl ke sınıflarını tesp t eden Tebl ğde bel rlenm ş olan çok tehl kel sınıfta yer alan şyerler nde 30
çalışana, tehl kel sınıfta yer alan şyerler nde 40 çalışana ve az tehl kel sınıfta yer alan şyerler nde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahl ye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her b r ç n uygun donanıma sah p ve özel eğ t ml en az b rer çalışanı destek elemanı olarak görevlend r r. İşyer nde bunları
aşan sayılarda çalışanın bulunması hal nde, tehl ke sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan ç n b rer destek elemanı daha görevlend r r.
(2) İşveren, lkyardım konusunda 22/5/2002 tar hl ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmel ğ esaslarına göre
destek elemanı görevlend r r.
(3) Her konu ç n b rden fazla çalışanın görevlend r lmes gereken şyerler nde bu çalışanlar konularına göre ek pler hal nde koord nel
olarak görev yapar. Her ek pte b r ek p başı bulunur.
(4) İşveren tarafından ac l durumlarda ek pler arası gerekl koord nasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından b r sorumlu görevlend r l r.
(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehl kel sınıfta yer alan şyerler nde b r nc fıkrada bel rt len yükümlülüğü yer ne get rmek üzere b r k ş
görevlend r lmes yeterl d r.
Dokümantasyon
MADDE 12 – (1) Ac l durum planı asgarî aşağıdak hususları kapsayacak şek lde dokümante ed l r:
a) İşyer n n unvanı, adres ve şveren n adı.
b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
c) Hazırlandığı tar h ve geçerl l k tar h .
ç) Bel rlenen ac l durumlar.
d) Alınan önley c ve sınırlandırıcı tedb rler.
e) Ac l durum müdahale ve tahl ye yöntemler .
f) Aşağıdak unsurları çeren şyer n veya şyer n n bölümler n gösteren krok :
1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâh l olmak üzere ac l durum ek pmanlarının bulunduğu yerler.
2) İlkyardım malzemeler n n bulunduğu yerler.
3) Kaçış yolları, toplanma yerler ve bulunması hal nde uyarı s stemler n n de yer aldığı tahl ye planı.
4) Görevlend r len çalışanların ve varsa yedekler n n adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve let ş m b lg ler .
5) İlk yardım, ac l tıbb müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında şyer dışındak kuruluşların rt bat numaraları.
(2) Ac l durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan k ş ler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası mzalanır ve söz konusu
plan, ac l durumla mücadele edecek ek pler n kolayca ulaşab leceğ şek lde şyer nde saklanır.
(3) Ac l durum planı kapsamında hazırlanan krok b na ç nde kolayca görüleb lecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.
Tatb kat
MADDE 13 – (1) Hazırlanan ac l durum planının uygulama adımlarının düzenl olarak tak p ed leb lmes ve uygulanab l rl ğ nden em n
olmak ç n şyerler nde yılda en az b r defa olmak üzere tatb kat yapılır, denetlen r ve gözden geç r lerek gerekl düzelt c ve önley c faal yetler
yapılır. Gerçekleşt r len tatb katın tar h , görülen eks kl kler ve bu eks kl kler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler çeren tatb kat raporu
hazırlanır.
(2) Gerçekleşt r len tatb kat net ces nde varsa aksayan yönler ve kazanılan deney mlere göre ac l durum planları gözden geç r lerek gerekl
düzeltmeler yapılır.
(3) B rden fazla şyer n n bulunduğu ş merkezler , ş hanlarındak şyerler nde tatb katlar yönet m n koord nasyonu le yürütülür.
Ac l durum planının yen lenmes
MADDE 14 – (1) İşyer nde, bel rlenm ş olan ac l durumları etk leyeb lecek veya yen ac l durumların ortaya çıkmasına neden olacak
değ ş kl kler n meydana gelmes hal nde etk n n büyüklüğüne göre ac l durum planı tamamen veya kısmen yen len r.
(2) B r nc fıkrada bel rt len durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan ac l durum planları; tehl ke sınıfına göre çok tehl kel , tehl kel
ve az tehl kel şyerler nde sırasıyla en geç k , dört ve altı yılda b r yen len r.
Çalışanların b lg lend r lmes ve eğ t m
MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar ac l durum planları le arama, kurtarma ve tahl ye, yangınla mücadele, lkyardım konularında
görevlend r len k ş ler hakkında b lg lend r l r.
(2) İşe yen alınan çalışana, ş sağlığı ve güvenl ğ eğ t mler ne lave olarak ac l durum planları le lg l b lg lend rme yapılır.
(3) Ac l durum konularıyla lg l özel olarak görevlend r lenler, yürütecekler faal yetler le lg l özel olarak eğ t l r. 11 nc madden n
b r nc fıkrası uyarınca görevlend r len çalışanlara, eğ t mler n şyer nde ş güvenl ğ uzmanı veya şyer hek m tarafından ver lmes hal nde, bu
durum şveren le eğ t m verenlerce mzalanarak belgelend r l r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Büyük endüstr yel tes slerde ac l durum planı
MADDE 16 – (1) İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanununun 29 uncu maddes gereğ nce güvenl k raporu hazırlanan şyerler nde hazırlanacak
dah l ac l durum planları bu Yönetmel kte bel rt len ac l durum planı hazırlığında d kkate alınarak kullanılır.
B rden fazla şveren olması durumunda ac l durum planları
MADDE 17 – (1) Aynı çalışma alanını b rden fazla şveren n paylaşması durumunda, yürütülen şler ç n d ğer şverenler n yürüttüğü şler
de göz önünde bulundurularak ac l durum planı şverenlerce ortaklaşa hazırlanır.
(2) B rden fazla şyer n n bulunduğu ş merkezler , ş hanları, sanay bölgeler veya s teler n n şyerler nce hazırlanan ac l durum planlarının
koord nasyonu yönet m tarafından yürütülür.
Asıl şveren ve alt şveren l şk s n n bulunduğu şyerler nde ac l durum planları
MADDE 18 – (1) B r şyer nde b r veya daha fazla alt şveren bulunması hal nde ac l durum planlarının hazırlanması konusunda şyer n n
bütünü ç n asıl şveren, kend çalışma alanı ve yaptıkları şler le sınırlı olmak üzere alt şverenler sorumludur.
B r aydan kısa sürel geç c şlerde ac l durum planlaması
MADDE 19 – (1) B r aydan kısa sürel şlerde, şyer n n veya yapılacak ş n mah yet t barıyla çalışanları doğrudan etk lemes muhtemel
ac l durumlar ç n bu Yönetmel k kapsamında yapılan özel görevlend rmeler şverence yapılır ve çalışanlar özel görev bulunanlar ve ac l durumlar
le lg l b lg lend r l r.
Ac l durum planı rehberler
MADDE 20 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu n tel ğ ndek meslek kuruluşları, şç  şveren ve memur send kaları le kamu
yararına çalışan s v l toplum kuruluşlarının faal yet gösterd kler sektörde hazırladıkları rehber taslaklarından, Bakanlıkça bu Yönetmel k
hükümler ne uygunluğu yönünden değerlend r lerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan şlere özgü ac l durum
planı rehberler olarak yayımlanır.
Mevcut ac l durum planları ve tatb katlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6331 sayılı Kanun gereğ nce ve bu Yönetmel ğ n yayım tar h önces nde;
a) Hazırlanmış olan ac l durum planları b r yıl çer s nde Yönetmel ğe göre gözden geç r lerek rev ze ed l r.
b) İşyerler nde gerçekleşt r lm ş olan tatb katlar süres nce geçerl sayılır.
Ek p eğ t mler n n tamamlanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k kapsamında kurulacak olan ek pler n eğ t mler , bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden t baren b r
yıl ç nde tamamlanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanı yürütür.
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