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1.  AMAÇ  

Yönetim Sistemi dahilinde tanımlı risklerin gerçekleşmesi veya acil durumların ortaya çıkması halinde,  

acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri 

diğer müdahale konularında yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi 

ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek ve bu 

konuda yetki / sorumlulukları tanımlamaktır. 

 

2. KAPSAM 

Bu prosedür SASA Polyester Sanayi A.Ş bünyesindeki tüm işletmeleri kapsamaktadır. 

 

3. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Bu prosedürün uygulanmasından tüm çalışanlar sorumludur. İlgili sorumlular yaptıkları işlerin 

prosedürlere SİT'lere ve İş güvenliği, Çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak yürütülmesinden 

sorumludurlar. İlaveten her ilgilinin sorumluluğu aşağıdaki gibidir:  

 

3.1 Genel Müdür/ Genel Müdür Yardımcıları: İşyeri genelinde acil durumlara müdahale 

edilebilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasından sorumludurlar. 

 

3.2  Grup Müdürü /İşletme Müdürü /Yöneticileri/Sorumluları/Uzmanları: Kendi sorumluluk 

alanındaki her türlü gerçekçi acil durumun düşünüldüğünden ve ilgili yazılı prosedür/talimatların 

bulunduğundan emin olmaktan, kendi bölümlerinde çalışanların, acil durum prosedüründe geçerli 

hususları bilmelerini, uygulamalarını sağlamaktan ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek 

giderilmesinden sorumludurlar.  

 

3.3 İşletme/Birim Uzmanı: Olası bir acil durumda, departman uzmanları, yöneticileri ve grup 

müdürleri gelinceye kadar, sorumlu oldukları ünitelerde talimatlara göre müdahale işini 

yürütmekten sorumludurlar. 

 

3.4 İş Güvenliği Birim Yöneticisi/Uzmanı: SASA İşyerlerindeki her türlü olası acil durumun 

belirlendiğinden, düşünüldüğünden ve başa çıkmakta kullanılacak yazılı prosedürlerin 

hazırlandığından emin olmaktan. Acil Durum Hazırlık konuları ve standartları ile ilgili tavsiyelerde 

bulunmaktan. SASA işyerlerindeki acil durum tatbikatlarının planlamasına destek vermekten 

sorumludurlar. 

  

3.5 Koruma Güvenlik ve İdari İşler Müdürü / Güvenlik Vardiya Amirleri: Acil durum müdahale 

ekiplerine lojistik destek sağlamaktan, kapı ve saha güvenliğini sağlamaktan, ilgilileri olaydan 

haberdar etmekten, gerektiğinde iç ve dış yardımları sağlamaktan, tahliye işlemleri ve acil çağrı 

merkezlerinin (112) aranmasından, sorumludurlar. Olası bir acil durumda, Koruma Güvenlik ve 

İdari İşler Müdürü olay yerine ulaşıncaya kadar, Güvenlik Vardiya Amirleri söz konusu 

faaliyetlerden sorumludur. 

 

3.6 Koruma Güvenlik ve İdari İşler Müdürü / İtfaiye Birimi: SASA işyerlerindeki acil durum 

tatbikatlarını planlamak ve organize etmekten Site prosedürlerine (acil durum hazırlık) uyumu 

gözlemlemek ve denetlemekten. Tamamlanmış tatbikatların ve acil durumların raporlarını gözden 

geçirmekten. Acil durumlara müdahale için gerekli ekipmanları çalışır durumda tutmaktan 

sorumludurlar. 
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3.7 Tüm Çalışanlar : Fabrika içerisinde ya da çevresinde meydana gelen olası bir acil durumu derhal 

itfaiye (4444) ve revir (5555) birimine, kendi birim amirlerine ve kapı Güvenlik amirine bildirmekle 

yükümlüdürler. 

 

 

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 

ACİL DURUM:  İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, 

tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, 

ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır. 

 

ACİL DURUM İLK MÜDAHALE YÖNETİCİSİ / OLAY YERİ KOORDİNATÖRÜ (OYK): 
Acil Durum Yöneticisi tarafından olay yerindeki müdahale ekiplerini koordine etmek ve yönetmek 

üzere görevlendirilen kişidir. Normal olarak kazanın olduğu işletmenin Vardiya Uzmanıdır veya acil 

durum esnasında işletmede bulunması halinde İşletme Saha Yöneticisidir.  Olayda kaza yönetimi 

sağlar ve Sasa itfaiye ve revir çalışanları yanı sıra dışarıdan gelen Acil Durum servisleri ile 

çalışmaktan sorumludur.  

 

SASA/ADANA-ADME / Hizmet Grubu&İYE: SASA Adana Acil Durum Müdahale 

Ekibi&İlkyardım Ekibi 

 

KAYNAK GÖZETMENİ: Sıcak işlere kontrollük eden ve yangın eğitimi almış yangına müdahale 

etmeye yetkin çalışanlar 

 

İTFAİYE VARDİYA AMİRİ: İtfaiye kontrol odasındaki kıdemli itfaiye personelidir. 

    

VARDİYA KORUMA GÜVENLİK SORUMLUSU: Acil Durum esnasında ilk haberleşmeyi ve 

bilgilendirmeyi sağlar. İskenderun tesislerinde kıdemli güvenlik personeli bu görevi üstlenir.  

 

BÜYÜK ACİL DURUM:  Ciddiyeti ve kazanın ötesinde sonuçları (Çevre kazası sonrası etkiler, 

salgın hastalıklar, büyük endüstriyel kazalar) olduğu için  SASA İtfaiye, Acil Durum Müdahale ve 

Yerel (Çevre) İtfaiye/Acil Durum  Müdahale Organizasyonlarının beraber çalışmasını gerektiren 

durumlardır. Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında 

Tebliğine uygun oluşturulan  Dahili Acil Durum Planı kapsamında değerlendirilmektedir. 

 

DAHİLİ ACİL DURUM PLANI: Büyük endüstriyel kaza öncesi, kaza sırası ve sonrasını kapsayacak 

şekilde, uygun dış kaynaklar da dâhil olmak üzere kuruluşun kendi imkânları ile gerçekleştirilen, tüm 

acil müdahale düzenlemelerini içeren (ihtiyaç duyulacak acil gereksinimler, kısa ve uzun vadeli 

iyileştirmeler) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik’in Ek-4’ünde belirtilen asgari bilgileri kapsayacak şekilde ve bu Tebliğin ekleri dikkate 

alınarak üst seviyeli kuruluş tarafından hazırlanan veya hazırlatılan plandır. 

 

ACİL DURUM KONTROL / YÖNETİM MERKEZİ (AKM / ADYM): Genel Müdür, Acil Durum 

Yöneticisi, İşletme Grup Müdürleri, İş güvenliği Yöneticisi ve Acil Durum Merkezi Destek Ekibi’nin 

dışarıdan gelen Yerel (Çevre ) İtfaiye / Acil Durum Müdahale Organizasyonları ile beraber kazanın 

site içi ve dışı etkilerinin sonuçlarını yönettikleri yerdir. SASA Adana İşyeri’nde Endüstriyel ilişkiler  

salonudur. SASA İskenderun işyerinde Terminal Yöneticisi Odasıdır.  
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GENEL MÜDÜR: Büyük acil durum esnasında kazanın site içi ve dışı etkilerinin sağlıklı olarak 

yönetilebilmesi için toplanan AKM’ye / ADYM destek veren üyelerin yöneticisidir.  

 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI: Genel müdürün olmadığı durumlarda büyük acil durum esnasında 

kazanın site içi ve dışı etkilerinin sağlıklı olarak yönetilebilmesi için toplanan AKM’ye destek veren 

üyelerin yöneticisidir.  

 

ACİL DURUM YÖNETİCİSİ (ADY): AKM’ye / ADYM en kısa sürede, doğru bilgi vermekten, 

yangınla ilgili ihtiyaçları belirlemekten, acil duruma zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale etmek 

ve kendi sorumluluk alanı içinde gerekli planlamaları ve hazırlıkları yapmak, yaptırmak, imkân ve 

kaynakları geliştirmek ve acil durum organizasyonunun sorumlusu olarak müdahale faaliyetlerini 

yürütmekle görevli kişidir. Normal olarak acil durum olan işletmenin Grup Müdürü / İşletme Müdürü 

olacaktır. 

 

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ: Büyük acil durum esnasında, kazanın site içi ve dışı etkilerinin 

sağlıklı olarak yönetilebilmesi için toplanan AKM’ye / ADYM’ye destek veren üyelerden biridir. 

 

ACİL DURUM HAZIRLIK VE TOPLUMU BİLGİLENDİRME SORUMLUSU: İnsan 

kaynakları yöneticisi 

 

ACİL DURUM KONTROL / YÖNETİM MERKEZİ DESTEK EKİBİ: Büyük Acil Durum olan 

sitede Acil Durum Kontrol / Yönetim Merkezi’nde özel destek veren ekiptir. 

 

YANICI ve PARLAYICI KİMYASAL MADDE KAÇAĞI ACİL DURUMU: Nefes alma 

problemleri ve site dışındaki insanlar üzerinde endişe yaratabilecek, yanıcı ve parlayıcı kimyasal 

maddelerin serbest kalıp kontrolsüz olarak çevreye yayıldığı durumlardır. 

 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, 

kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında insan ve/veya çevre sağlığı için 

anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep 

olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlama olayıdır. 

 

ÇEVRE KAZASI: Çevreye zarar verebilecek kazalardır. 

 

ŞİKAYET: SASA Adana İşyeri dışından, site aktiviteleri ile ilgili alınabilecek her türlü bireysel 

ve/veya kurumsal şikayetler.   

 

TEHDİT –SABOTAJ: İnsanlara, fabrikaya, ekipmanlara ve/veya çevreye zarar verebilecek girişimler 

veya bildiriler.  

 

İLK YARDIM:  Hayat kurtarmak ve oluşan yaralanmaların sonuçlarını en aza indir geyebilmek için 

sağlık ekibi gelene kadar yapılan müdahaleler.  

 

SHE (Safety, Health, Environment): İngilizce iş güvenliği, sağlık ve çevre kelimelerinin baş 

harflerinin bir araya gelmesinden oluşan kısaltma. SASA’da iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre yönetim 

sisteminin adı. 
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İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. 

 

İSB: İşyeri Sağlık Birimi 

 

 

5. YÖNTEM/PROSEDÜR 

 

 Bir acil durum esnasında, acil durumu ilk gören kişi, 4444 nolu dahili telefon numarasını arayarak 

İtfaiye Vardiya Amiri’ne ve İşletmenin Vardiya Uzmanı/Kontrol Odası’na haber vermekten 

sorumludur.  

 

              İşletmenin Vardiya Uzmanı, İtfaiye Vardiye Amiri’ne olayı teyid etmekten ve büyük acil 

durumun çok belirgin olduğu durumlarda Vardiya Güvenlik Amiri‘ne haber vermekten 

sorumludur. 

 

               İtfaiye Vardiya Amiri, kendisine bir acil durum bildirildiğinde, İtfaiye’yi ve işyeri sağlık 

birimini olay yerine yönlendirmekten ve duruma göre SASA Adana İşyeri ADME Ekibi’ni ve 

Kaynak Gözetmenlerini göreve çağırmaktan sorumludur. 

 

              Herhangi bir acil durum esnasında, acil durumun olduğu işletme/bölümün Yöneticisi/Sorumlusu 

ya da Vardiya Uzmanı,  Acil Durum İlk Müdahale Yöneticisi / Olay Yeri Koordinatörü (OYK) 

rolünü üstlenir. Acil Durum İlk Müdahale Yöneticisi / Olay Yeri Koordinatörü (OYK), acil 

durumun olduğu bölgenin tek yetkilisi olup, İtfaiye Vardiya Amiri ile acil durumun Büyük Acil 

Durum olup olmadığına karar verir. Büyük acil durum esnasında Acil Durum İlk Müdahale 

Yöneticisi / Olay Yeri Koordinatörü (OYK), acil durumu  Vardiya Koruma Güvenlik Amiri’ne 

bildirmekten sorumludur. 

  

              Vardiya Güvenlik Amiri, Büyük Acil Durumlar esnasında, Yerel/Çevre Acil Durum Müdahale 

Organizasyonları’na, Acil Durum Olan İşletmenin Grup müdüründen (Acil Durum 

Yöneticisi),  Acil Durumda Çağırılacak İşletme Sorumluları’na ve Acil Durum Kontrol / 

Yönetim Merkezi Üyeleri’ne haber vermekten sorumludur. 

              Acil Durum Yöneticisi, büyük acil durumun sağlıklı olarak yönetilebilmesi ve AKM’ye / 

ADYM’ye destek veren üyelerin sağlıklı kararlar alabilmesi için, AKM’ye / ADYM’ye en kısa 

sürede, doğru bilgi vermekten, yangınla ilgili ihtiyaçları belirlemekten sorumludur.  

  

  Acil durum yönetimini desteklemek için bazı personelin mesai saatleri dışında evden çağırılması 

gerekebilir. Bu insanların ulaşılabilirliğinden emin olunması için, Vardiya Güvenlik Amiri AKM 

/ ADYM üyelerinin ev adresi listesinin ve telefon numaralarının güncellendiğinden emin olur. 

Acil Durum Kontrol / Yönetim Merkezi Destek Ekibi üyeleri,  ADANA İşyeri Acil Durum Eğitimi 

almış, AKM’ye / ADYM’ye destek sağlayacak kişilerden oluşur. Bu insanlar, büyük acil durum 

esnasında, Vardiya Koruma Güvenlik Amiri tarafından çağırılarak, Acil Durum Kontrol / Yönetim 

Merkezi Destek Ekibi’nin bir üyesi olarak AKM’de / ADYM’de bulunurlar.   

  

 Acil durum esnasında müdahale edecek personel sağlamakla sorumlu olan her Grup müdürü / 

İşletme Müdürü (Acil Durum Yöneticisi ADY), işletme ve bölümlerinde, acil durumlarda müdahale 

için çağrılacakların nöbet çizelgesinin, ev adresi listesinin, telefon numaralarının hazırlanmasından 

ve güncellenmesinden sorumludur. 
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 İş güvenliği Yöneticisi, güvenlik Amirine, büyük acil durum esnasında, Acil Durum Kontrol / 

Yönetim Merkezine destek sağlamak amacıyla çağrılacak üyelerin güncellenmiş listesini 

sağlamaktan sorumludur.   

 

    AKM / ADYM Üyeleri ve AKM / ADYM Destek Ekibi  

  

-  AKM / ADYM Lideri (Genel Müdür, onun sitede olmaması durumunda Genel müdür 

yardımcısı), 

            - Acil Durum Yöneticisi 

 

            - İşletme Grup Müdürleri  

             

            - Koruma Güvenlik ve İdari İşler Müdürü 

 

- İş güvenliği Birim Sorumlusu  

 

- AKM / ADYM Destek EKİBİ (Hizmet Grubu) 

 Enerji Grup / Enerji Hizmet Grubu Müdürü / İşletme Müdürü 

 Haberleşme Hizmet Grubu Lideri / Acil Durum Hazırlık ve Toplumu Bilgilendirme 

Sorumlusu 

 Nakliye Hizmet Grubu / Lojistik ve Sevkiyat Süreç İyileştirme ve Denetim Koordinatörü 

                  

 Büyük acil durum esnasında , Acil Durum İlk Müdahale Yöneticisi / Olay Yeri Koordinatörü 

(OYK),Vardiya Koruma Güvenlik Amiri vasıtasıyla, Yerel (Çevre) İtfaiye/Acil Durum 

Organizasyonları’na, Acil Durum Yöneticisi’ne, ve Acil Durumda Çağırılacak Diğer İşletme 

Sorumluları’na haber verilmesinden ve yine Vardiya Koruma Güvenlik Amiri  vasıtasıyla, 

AKM / ADYM Üyeleri’nin bilgilendirilip işyerine gelmelerinin sağlanmasından sorumludur. 

  ACİL DURUMLAR LİSTESİ: 

 

  a. Yangın/Patlama 

  b.Yanıcı ve Parlayıcı Kimyasal Madde Kaçağı 

  c.Çevreye Olan Kaçaklar ve Şikayetler 

  ç.Büyük Acil Durumlar 

  d.Tehditler/Sabotaj 

  e.Halkta Endişe Yaratacak Kazalar / Gıda zehirlenmeleri ve Olaylar 

  f.Deprem 

            g.Sel-su baskını 

 ğ.Hortum-Fırtına 

 h.Yıldırım düşmesi 

 

a. Yangın/Patlama 

  

 İşletme/Grup Müdürü,Yangın Acil Durumu Prosedürü’nde belirtildiği gibi, yangın ya da patlama 

esnasında neler yapılacağına dair ekiplerin eğitim aldığından emin olmaları gerekmektedir. Bütün 

çalışanlar her yıl en az bir yangın tatbikatında yer almalı ve uygun zaman aralıkları ile yangın ile 

mücadele eğitimlerine katılmalıdırlar. 

 

b. Yanıcı ve Parlayıcı Kimyasal Madde Kaçağı 
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İşletme Grup Müdürünün, işletmelerde yeterli miktarda sırt tipi hava tüpü ve hava maskesi 

olduğundan emin olmaları gerekir. İşletmenin gerekli elemanlarının da bu alet ve ekipmanlar 

hakkında eğitim almalarını sağlamaları gerekmektedir.   

  

İşletme Grup Müdürünün, Yanıcı ve Parlayıcı Kimyasal Madde Kaçağı esnasında neler 

yapılacağına dair,ekiplerin  eğitim aldıklarından emin olmaları gerekmektedir 

 

İş Güvenliği Yöneticisi, kimyasal kaçaklarla mücadele edecek , gerekli donanıma sahip bir  ekip 

sağlamaktan sorumludur.  

 

İşletme Grup Müdürünün, tüm çalışanların site genelindeki  tatbikat ve eğitimlere 

katıldıklarından emin olmaları gerekmektedir. 

 

c. Çevreye Olan Kaçaklar ve Şikayetler 

 

İşletme  Grup müdürü, atmosfere herhangi bir kaçak olması ihtimaline karşı bütün birimlerin bu 

konuda eğitimli olduğundan ve ilgili talimatlara uyulduğundan emin olmalıdırlar. 

 

Atıksu arıtma ve Çevre Yöneticisi ,atık su ve yağmur suyu kanallarına verilen atık suların belirtilen 

şartlara uygun olduğundan ve çevre kazalarının raporlandığından emin olmalıdır. 

 

 ç.  Büyük Acil Durumlar 

 

SASA  Genel Müdürü, Adana İşyerinde meydana gelebilecek büyük acil durumların sonuçlarını 

yönetebilmek için gerekli olan  prosedürlerin, ekipmanların ve yeterli sayıdaki ekibin her zaman 

hazır bulundurulduğundan  emin olmalıdır. Büyük acil durum esnasında anahtar birim, AKM’den / 

ADYM’den gelecek sonuçları yönetecek olan AKM / ADYM Lideri, Acil Durum Yöneticisi, İş 

güvenliği yöneticisi, Koruma güvenlik ve idari işler müdürü, diğer İşletme Grup Müdürleri ve 

AKM / ADYM Destek Ekibi’nden oluşur.  

   

İş Güvenliği Yöneticisi  Büyük Acil Durum esnasında kullanılacak olan, gerekli dökümanların 

AKM’de / ADYM’de korunumundan sorumludur.  

 

Büyük endüstriyel Kazalar ve Dahili Acil Durum Planı 

Dahili ve harici kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve SASA içinde veya dışında insan ve / veya 

çevre sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli 

maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlama olayı büyük endüstriyel kazadır. 

İşletme sınırları içerisinde BEKRA kapsamında olan kimyasalların neden olduğu kazaların risk 

değerlendirmeleri “Büyük Kaza Senaryo Dokümanı” nda incelenmiştir. Senaryolarda büyük 

endüstriyel kaza sebebiyet verme potansiyeli olan, bütünlük kaybı yaşanması ile birlikte ortaya 

çıkan patlama / yangın / yayılımlar tespit edilmiştir. Bütünlük kaybının yaşanması ile birlikte acil 

durum başlamaktadır. SASA’nın kendi imkanlarıyla ya da gerektiğinde uygun dış kaynaklara da 

ulaşarak her aşamaya nasıl müdahale edeceği bilgileri ise Senaryo Bazında Acil Durum Müdahale 

Formu (SBADMF) nda verilmektedir.(Dahili Acil Durum Planı eklerindedir ) 

 

 

d. Tehditler/Sabotaj 
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Vardiya Koruma Güvenlik Amiri: İşletme ve bölümlerinde içerden veya dışardan gelebilecek 

herhangi bir tehdit/sabotaj durumunda  yapılması gereken aksiyonların belirtildiği talimatların 

bulunduğundan emin olmalıdırlar. 

 

Grup Müdürü, İşletme ve bölümlerinde herhangi bir tehdit/sabotaj durumunda Vardiya Güvenlik 

Amiri ile irtibata geçeceklerdir. 

 

 

  

e. Halkta Endişe Yaratacak Kazalar ve Olaylar  

 

 SASA İşyerlerinde oluşabilecek bir olayın çevre yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar tarafından 

görülmesi, duyulması veya koku olarak hissedilmesi durumunda endişeye yol açabilir. Hatta bu 

endişe yaratan olaylar, normal operasyonun getirdiği bir durum olmasına karşın, halk tarafından 

farklı algılanabilir. 

 

 Halkta endişe yaratacak kazalar,ciddi veya büyük kitleler üzerinde endişe yaratacak  olaylar olarak 

tanımlanabilir. Örnekler aşağıda verilmiştir; 

 

 Büyük acil durumlar / tatbikatlar / toplu gıda zehirlenmeleri (alışılmadık yoğunlukta acil 

durum araç trafiği) 

 Sıradışı sesler (patlamalar, yüksek basınçlı gaz veya buhar kaçakları) 

 Uzun süreli veya yoğun alevli yangınlar ,Site alarmı. (haftalık rutin test alarmı dışında) 

 Uzaktan görülebilen büyük toz bulutları 

 Zararlı olsun olmasın ,endişe ve korku yaratabilecek kokular 

 Fabrika atıklarının yol açabileceği ciddi kazalar 

 Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal ve uluslararası olduğu ilan edilen  ve önlem alınması 

istenen salgın hastalıklar 

 

Haberleşme Hizmet Grubu Lideri / Acil Durum Hazırlık ve Toplumu Bilgilendirme 

Sorumlusu, endişe yaratabilecek durumlarda,halkı bilgilendirmek için şirketin iletişim stratejisine 

uyumlu  olarak çalışmalıdır.  

 

 Dışarıda Gerçekleşen Kimyasal Acil Durumlar  

 

 Bu tür acil durumlarda SHE birimine (4444) ve Kapı Güvenlik Amirine bilgi verilmesi 

gerekmektedir. 

 

 Site Dışı, Resmi yada Özel Kuruluşlarla İletişim 
 

 Vardiya Güvenlik Amiri-  Acil durumlarda gerekli görüldüğü takdirde (Büyük Acil Durum) 

, Yerel (Çevre) Acil Durum Müdahale Organizasyonları’nı bilgilendirerek olay yerine 

gelmelerini sağlamaktan sorumludur. 

 İnsan Kaynakları - AKM’de / ADYM’de oluşacak görüşler doğrultusunda, acil durum ile ilgili 

il yöneticilerini kolluk güçlerini, basını ve acil durumun olduğu yerde çalışan personelin ailelerini 

bilgilendirmekten sorumludur. 
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 İş Güvenliği Yöneticisi ve PSRM Acil Durum Planlama ve Müdahale Komitesi Lideri-  
Yerel Acil Durum Kuruluşları’yla ortak tatbikatlar düzenler. 

 Çevre Birimi Yöneticisi – Sıvı atıklar ve hava kirliliğiyle ilgili İl Çevre Müdürlüğü ile irtibat 

kurar. 

 İş Güvenliği ve SASA Adana İşyeri Doktoru, site içinde kullanılan kimyasallarla ilgili olarak 

ve olay ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve çevre (özel /devlet) hastanelerle iletişim kurar. 

 

Kuruluşta acil bir durum meydana gelmesi halinde aranacak kurumlar aşağıdaki gibidir; 

- İtfaiye teşkilatı, 

- İl emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı, 

- 112 acil hizmet servisi, 

- İl sağlık müdürlüğü, 

- Sahil güvenlik birimleri (eğer gerekli ise), 

- Çevre ve şehircilik il müdürlükleri, 

- İl afet ve acil durum müdürlükleri 

 

Tesisi bilmeyen dış kuruluşlar, yapacakları müdahale ile tesise zarar verebilir. Bu nedenle 

müdahalenin koordinasyonu AFAD ya da itfaiye birimlerine geçse bile acil durum yöneticisi ve 

olay yeri koordinatörü müdahale kararlarında etkili olmaktadır. Müdahaleye yönelik ortak kararlar 

sonrası da işletmenin olay yeri koordinatörleri olayları yakından izleyerek daha sonra alınacak 

kararlara da müdahil olmaktadır. 

 

f. Deprem 

 

- Yönetim,  mevcut işletme ve binaların yürürlükte olan Deprem Yönetmeliğine uygun inşa edilip 

edilmediğinin, üniversiteden oluşturulacak bir takım ile araştırılarak, sonuçlara göre gerekli 

olabilecek önlemlerin makul bir zaman aralığı içerisinde alınmasından sorumludur. 

-  Personel deprem anında güvenli bölgelere çekilmelidir. Güvenli bölgelere gidilirken yapılan işin 

emniyetli bir şekilde bırakılması esastır. (Bilgisayar sistemleri kapatılmalı, enerjiler kesilmelidir. 

Yanmakta olan ocaklar söndürülmelidir.) 

- Forklift operatörleri ve diğer çalışanlar devrilme ihtimaline karşı bir deprem anında istiflere yakın 

bölgelerden uzaklaşmalıdırlar. 

- Duruma göre makine,ekipman yada ünite bazında enerji kesilmelidir. 

- Deprem anında ve sonrasında asansör kullanılmamalıdır. 

 

g.  Sel-su baskını 

 

- Şiddetli yağışlar sırasında dış alanda bulunan tüm personel yağışlarda güvenli görülen yüksek ve 

kapalı yerlerde toplanarak yağışların geçmesini/dinmesini bekleyecektir.  

- Arabada iseniz suya doğru araç kullanmayınız, araba stop ederse derhal arabayı terk ederek 

yüksek bir yere gidiniz.  

- Kapalı alanda iseniz acil çıkış için hazır olunuz, eğer vaktiniz var ise önemli, değerli malzeme ve 

cihazları alarak kapalı alanı terk ediniz ve yüksek bir yere gidiniz  

- Sel-Su Baskını Sonrası Binalarda Kontroller ;Şiddetli yağışlar sonrasında su basma olasılığı 

bulunan yerler, bakım onarım personelince eldeki plan ve sıra uyarınca süratle kontrol edilecektir. 

Yapılan kontrollerde su bastığı belirlenen yerlerde suyun tahliyesi gerçekleştirilecektir. Yönetimin 

görevlendireceği ekip tarafınan hasar tespiti yapılacaktır. 
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ğ.Hortum-Fırtına 

 

- Acil Durum Yöneticisi sahada işi durdurur, personellerini kapalı alanlara sevk eder (idari bina vb.)  

-  Hortum ve fırtına öncesinde risk yaratabilecek malzeme, ekipman sahada güvenli yerlere çekilir.  

 

Eğer kapalı alanda iseniz;  

- Sakin olun ve yönetimin talimatlarını bekleyiniz,  

- Bina içinde veya kapalı alanda kalınız, dışarı çıkmayınız,  

- Eğer ortam sıcaklığı uygun ise gereksiz ve kullanılmayan odaları mahalleri kapatınız,  

- Mevcut ise havlu veya uygun malzemeler ile kapı altlarını kapatınız, pencereleri kapatınız.  

- Yiyecek ve içecek var ise vücudunuzun ısı ve enerji ihtiyacı için kullanınız.  

Eğer dışarıda iseniz;  

- Korunaklı bir alan bulunuz, vücudunuzun her tarafını kapatacak şekilde önlem alınız,  

- Bir araçta iseniz, aracı terk etmeyiniz, saatte bir 10 dakika aracınızı çalıştırınız, araç camını az 

miktar aralayınız, dışarıdan görünecek şekilde oturunuz, kan sirkülâsyonu için zaman zaman 

egzersiz yapınız.  

 

h.Yıldırım düşmesi 

 

- Gök gürültülü / yıldırımlı yağışlar sırasında (şarjlı havalarda) açıkta bulunan tüm personel güvenli 

bölge olan kapalı binalarda (idari bina) toplanacaklar ve yağışların/şimşeklerin geçmesini 

bekleyeceklerdir. Hiç kimse açıkta bulunmayacak, şemsiye kullanmayacak ve hiç bir şekilde ağaç 

altında durmayacaktır. Yıldırım düşmesi sonucu etkilenen bölgeler de Yönetimin görevlendireceği 

ekip tarafınan hasar tespiti yapılacaktır. 

 

 

5.1 ACİL DURUMLARDA YAPILACAK İŞLER, UYGULAMALAR 

 

    5.1.1 Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Kurulması ve Ekipler Arası İletişim 

  

 Acil durum müdahale ekipleri / hizmet grupları ilk yardımcılar, ADME / hizmet grupları ve kaynak 

gözetmenlerinden oluşur. Bu ekiplerden ADME eğimi almış kişiler öncelik olarak arama kurtarma, 

tahliye görevlerinden sorumludur. Eğer arama, kurtarma ve tahliye durumu yok ise yangın 

durumunda yangına müdahele edeceklerdir. Kaynak gözetmenleri sadece yangına müdahale 

etmekten sorumludur. Bu kişiler işletmelere özel acil durum talimatlarında belirtilir. 

 Acil durum müdahale ekiplerinin / hizmet grupları isimleri, “İTF-FRM-008” formuna yazılır. Yeni 

bir ADME / hizmet grupları üyesi eklendiğinde, herhangi bir vardiya değişikliklerinde veya ADME 

/ hizmet grupları ekip üyelerinden birisinin işten ayrılması durumunda liste İtfaiye birimi tarafından 

güncellenir. Ekip elemanlarına tebliğ yapıldığına dair kendilerinden imzaları alınır ve onaylanır.  

 Acil Durum Müdahale Ekipleri / hizmet grupları, herhangi bir acil durumda bu prosedüre ve aldıkları 

eğitimlere göre hareket ederek olaylara müdahale edeceklerdir. 

 Acil Durum Müdahale Ekipleri / hizmet grupları risk ve tehlikelere göre önceden belirlenen gönüllü 

kişilerden oluşur. 

 Acil Durum Müdahale Ekibi / hizmet grupları ve Kaynak Gözetmeni üyelerinin isim listesi, İtfaiye 

biriminde ve Vardiya Güvenlik Amir odasında bulundurulur 

 Gerektiği takdirde işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği panolarında, ekip üyelerinin / hizmet 

gruplarının isim ve bölümlerini gösteren listeler panolarda birim yöneticileri tarafından ilan edilir. 

 Mesaisine gelmeyen ekip üyesinin yerine hemen yedek ekip üyesi görevlendirilir. 
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 Acil durum müdahale ekibi / hizmet grubu üyeleri normal zamanlarda kendi iş elbiselerini giyecekler, 

olay anında ADME / hizmet grubu kıyafetlerini giyeceklerdir. 

 Normal zamanlardaki işlerinin yanında, seyyar söndürme cihazı, yangın dolabı- musluğu vb. yangın 

güvenlik cihaz ve ekipmanlarında herhangi bir uygunsuzluk gördükleri zaman itfaiye birimine haber 

vereceklerdir. 

 Acil durum müdahale ekiplerinin / hizmet gruplarının elemanları eğitim, toplantı ve tatbikatlara 

katılmak zorundadırlar. 

 

5.1.2. Acil Durumlarda İzlenmesi Gereken Hareket Tarzı 

 

 Olası bir acil durum vardiya değişim saatine denk gelirse, gelen posta gerekli uygulamaya başlar ve 

giden posta da olayın önemine göre onlara yardımcı olur. 

5.1.3. Acil durumu ilk gören kişinin yapması gerekenler: 
 Acil durumlarda yaralı olup olmama durumuna ve acil durumun neden kaynaklandığına bakılır.  

 Yaralı varsa veya olay büyükse derhal dâhili telefondan durumu işyeri itfaiye ve sağlık birimine 

bildirir.  

 Telefonda; Olay nerede? / Ne tür bir olay? / Yaralı var mı? Varsa kaç kişi? gibi sorulara cevap verir 

ve kendi kimliği ile ilgili bilgileri verir. 

 Karşı taraftan da "Anlaşıldı" onayını alır. 

 Telefon yok ise, bağırarak olayı çevreye duyurur. 

 Siren sesi gelmiyorsa en yakın "ihbar butonuna"  basar. 

 Öncelikle kendi can güvenliğini sağlayarak, acil durumun şekline, nedenine göre ekte verilen 

talimatlara uygun olarak hareket eder.  

 

5.1.4. Acil durumu haber alan kişinin yapması gerekenler: 

 Haberi telefonla veren kişiden şu bilgileri almaya çalışır.  

         Olay nerede? / Ne tür bir olay? / Yaralı var mı? Varsa kaç kişi? gibi sorular sorar ve arayanın 

kimliği ile  ilgili bilgileri alır. 

 "Anlaşıldı" der ve telefonu kapatır. 

 Sireni çalıştırır. 

 Olayın büyüklüğüne göre, şehir itfaiyesinin gelmesini gerektirecek önemli bir yangın söz konusu ise, 

şehir itfaiyesine telefon eder ve çağırır. 

 Derhal dahili hattan; yaralı varsa işyeri sağlık birimine telefon eder. Eğer yaralı ayakta tedavi 

olabilecek bir yaralı ise sağlık servisinde ilk müdahale yapılıp 112 aracı ile yaralı sevk edilir. 112 

Acil servisin aranması gerekebilir. 

 

            112’nin Aranması Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir? 

 Hemşire / Sağlık memuru güvenlik birimini kendisi yada çevresindekilere aratıp, 112 den ambulans 

istemesini söyler veya doğrudan kendisi arayabilir. 

 112 merkezini arayacak olan kişi aşağıdaki hususlara dikkat eder; 

 112 merkezi aranırken sakin olunmalı. 

 Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmelidir, 

 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmelidir; 

 Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, fabrikanın yeri tam olarak tarif edilmeli, 

 Hasta/yaralının adı ve olayın tanımı yapılmalıdır, 

 Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir, 

 Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir, 
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 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon 

kapatılmamalıdır. 

 

5.1.5 Olay yerine gelen acil durum yöneticisinin  (İşletmenin Grup Müdürü / İşletme Müdürü) yapması 

gerekenler: 

 

 Sevk ve idareyi üzerine alır. 

 İlkyardımcının destek personel ile birlikte yaralı/yaralılara müdahale etmesini ister. 

 Yangın ekibinin olayın türüne göre gerekli malzeme ve cihazları getirmelerini ister. 

 Yaralı kurtarma işlemi devam ederken acil duruma müdahaleye hazırlanılır. Yaralı kurtarıldıktan, 

diğer önlemlerde alındıktan sonra (enerji kesilmesi gibi..) müdahaleye başlanmasını ister.  

 Toplanma yerinde toplanan herkesin mevcut işe yardım etmesini organize eder. 

 Olay veya tatbikat bitimi olay yerinde kullanılan malzemelerin toplanıp, geri getirilmesini sağlar. 

 Civarda bir acil durum meydana geldiğinde, olayın fabrikayı etkilemesini önlemek için o andaki ilgili 

ve yetkililerce gerekli tedbirler alınmasını sağlar. 

 Acil durum meydana geldiğinde, müdahale edebilecek kurum ve kuruluşların haberdar edilmesini 

sağlar. 

 Mahalli zabıtadan gelen yetkililere, olayın rapor tanzimi, sorumlu ve şahitlerin tespiti için yardım 

eder. 

 Yerel yetkililerin tanzim edeceği rapora paralel olarak, işyerimize ait bir raporun SHE birimi ile 

birlikte hazırlanmasını sağlar. 

 

    5.1.6  Acil durumda görevlendirilen hizmet gruplarının / ekiplerinin yapması gerekenler: 

 Acil durum ilk müdahale yöneticisinin direktifleri doğrultusunda ekip elemanları müdahaleye uygun 

KKD’lerini, fosforlu, ikaz yeleklerini giyerler ve göreve başlarlar. 

 Ambulans ve itfaiye vb. araçların fabrika içerisinde doğru yere en kısa sürede ulaşması için yol 

gösterirler. 

 Olay yerinde bulunan görevi olmayan araçların uzaklaştırılmasını sağlarlar. 

 Acil durum yönetim ekibi ile iletişim kurulmasını sağlarlar. 

 Siren, telefon ya da alarm butonu ile haber alındığında, en kısa sürede olay yerine ulaşırlar. 

  

Yangın Hizmet Grubu Görev ve Sorumlulukları 

 Yangınları kontrol altına almak ve söndürmek. 

 Yangın ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak. 

 Yangın kapsamında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek. 

 Yangın önleyici ve risk azaltıcı tedbirleri almak ve kontrol etmek. 

 Meydana gelebilecek ikincil acil durumlara yönelik gereken tedbirleri almak. 

 Tehlikeli maddeler kapsamında gerekli koordinasyonu sağlamak 

 Yangın ekibi üyeleri, olayın türüne göre uygun kişisel koruyucu donanımlarını giyindikten sonra 

olaya müdahale ederler. 

 Olayda yangın, patlama vb. durum söz konusu ise aldıkları eğitimler ve talimatlar doğrultusunda 

hareket ederler. 

 Acil durum saha koordinatörünün talimatı ile olaya müdahaleye başlarlar. 

 Görev bitinceye kadar olay yerinden ayrılmazlar. 

 Dış ekipler (Belediye İtfaiye Ekibi vb.) olay yerine gelince, bu ekibin görev yapmasını kolaylaştırırlar 

ve ekip liderinin verdiği görevleri uygularlar. 
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 Olay yerinde, tehlike durumunda can, mal ve değerli dokümanların emniyetli şekilde tahliyesini 

sağlarlar. Yaralı ve hastaları güvenli bölgeye alıp,  ilk yardım ekibine teslim ederler.  

 

Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu Görev ve Sorumlulukları 

 Arama ve kurtarma türünü belirlemek, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç 

duyulacak personel, ekipman, araç gereç ve malzeme tespitini yapmak, temin etmek. 

 Kazazedeler için arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. 

 Kurtarma çalışmalarına yönelik keşif hizmetlerini yapmak. 

 Hizmet binaları, tesisler vb. yerlerde arama ve kurtarma çalışmalarını öncelik sırasına göre yapmak. 

Haberleşme Hizmet Grubu Görev ve Sorumlulukları 

 Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve hizmet grupları arası entegrasyonu sağlamak. 

 Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek. 

 Haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasını önlemek. 

 İletişimin sürekliliğini sağlamak için alternatif haberleşme sistemlerini çalıştırmak.  

 İkaz ve alarm sistemlerini işler halde tutmak. 

 Hasar gören aktarıcıların, rölelerin tamirini/yenilenmesini sağlamak 

Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubu Görev ve Sorumlulukları 

 Kaza öncesi, sırası ve sonrasında tahliye öncelikleri, tahliye yolları ve tahliye edilecek bölgeleri 

saptamak, planlamak ve uygulamak.   

 Acil durum toplanma alanlarını belirlemek ve alanların kullanıma uygunluğunu kontrol etmek 

Kimyasal Maddeler Hizmet Grubu Görev ve Sorumlulukları 

 Dekontaminasyon yapmak. 

 Müdahale ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak.  

 Kaza durumunda ortaya çıkan kimyasal kirliliği tespit etmek, izlemek, oluşabilecek riskleri ve 

çevreye vereceği zararların boyutunu belirlemek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak. 

 Kimyasal kirlilik kapsamında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek. 

 Meydana gelebilecek ikincil acil durumlara yönelik gereken tedbirleri almak. 

 Kimyasallar nedeniyle oluşabilecek riskleri bertaraf etmek üzere ilgililere destek olmak 

 Kimyasallar, atık yağlar, solventler, vb. tehlikeli maddelerin dökülmesi, saçılması durumunda (Çevre 

kazalarına müdahale ) İTF-TLM024 no’lu SİT’de belirtildiği üzere, tehlikeli maddelerin absorban 

olarak emdirici maddelere emdirilerek çevreye yayılımı önlenmelidir. Bu malzemeler de, tehlikeli 

maddelere emdirildikten sonra kontamine atık olarak işlem görmek üzere tehlikeli atık geçici 

depolama alanlarına teslim edilecektir.  

Ulaşım Altyapı Hizmet Grubu Görev ve Sorumlulukları 

 Kaza mahalline ve kaza mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektirdiği tertip ve 

düzenleri almak, aldırmak. 

 Alternatif yolları ve öncelikli kullanılacak yolları belirlemek ve duyurmak. 

 Trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek 

Nakliye Hizmet Grubu Görev ve Sorumlulukları 

 Kaza bölgesinde görev alacak öncelikli personelin, araç, gereç ve malzemelerin kaza bölgesine 

naklini sağlamak. 

 Görevli personelin konuşlanma alanı ile operasyon alanı arasındaki naklini sağlamak. 

 İş makinalarının operasyon alanına naklini sağlamak. 

 Tahliye edilenlerin nakliye işlemlerini yapmak 
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Enerji Hizmet Grubu Görev ve Sorumlulukları 

 Kaza bölgesinde etkilenen elektrik, doğalgaz vb. enerji ile ilgili alt yapı tesislerinin acil onarımını 

yapmak, yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak.  

 Gereken noktalarda ve sığınaklarda kullanılmak üzere mobil jeneratör, seyyar aydınlatma vb. acil 

çözümler sunmak. 

 Önemli ve kritik enerji tesislerinin kısa sürede devreye girmesini sağlamak. 

 Gerektiğinde operasyonda çalışacak araç ve ekipmana yakıt ikmal desteği sağlamak 

Sağlık Hizmet Grubu Görev ve Sorumlulukları 

 Kaza bölgesine yeterli personel ile araç gereç ve malzemeyi göndermek, sevk ve idare etmek. 

 Kaza bölgesinde triaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı yapmak. 

 Hasta ve yaralıların tahliyesi yapmak. 

 Yaralı sayısını belirlemek 

 Siren veya telefon ile haber alındığında ilk yardım çantasını, sedye ve boyunluğu alarak ambulans ile 

olay yerine gelirler. 

 Yangın söndürme ve kurtarma ekipleri tarafından tehlikesiz yere alınan yaralı/yaralıları işyeri  

ambulansı ile -yaralının durumuna göre- sağlık birimine veya en yakın hastaneye ulaştırırlar.  

 Yaralı varsa hastaneye sevk edilecek, ölüm olayı söz konusu ise, kaldırılmadan savcı beklenecektir. 

 Yaralı sayısının birden fazla olduğu durumlarda öncelik durumu en ağır olana verilir. Kapı Güvenlik 

telefonla aranarak, 112 acilden ambulans ve yardım istenmesi sağlanır. 

5.1.9 Acil durum alarmları ve toplanma bölgeleri: 
 Acil durum boyutlarına ulaşan olaylarda, özel görevliler dışındaki çalışanların işini terk etmesi ve 

belirlenen sahalarda toplanması istenebilir.  

 Acil durum alarmı genel veya hangi kısım için veriliyorsa belirtilmelidir. Olay bittiğinde ise, anons 

edilmek sureti ile "Tehlike geçti" mesajı verilmelidir. "Tehlike geçti" mesajı verilinceye kadar 

çalışanlar görevlerine dönmeyeceklerdir. Olaydan etkilenen bölümlerde bölüm amirinden gerekli 

duyuru alındığı zaman çalışmalar devam edecektir. 

 Acil durum alarmı verildikten sonra bütün çalışma durdurulup tehlike yaratabilecek tüm cihazlar 

kapatılmalıdır.  

 Acil durumlarda özel görev verilenler dışındaki çalışanlar daha önce belirlenen toplanma alanlarında 

toplanacaklardır. Acil durum müdahale ekibinde görevli olan kişilere amirleri özel görev veremez.  

 Acil durumlarda alarm verildiğinde, tüm telefon hatları çalışanların kullanımına kapatılmalıdır. Bu 

hatlar sadece acil durumu idare etmek için kullanılacaktır. 

 Acil durumlarda her bölüm amiri kendi elemanlarının sayımından sorumludur. 

 

 

5.2. Acil Durum Uygulamalarının ve Prosedürün Yeterliliğinin Değerlendirilmesi  

 

   5.2.1. Tatbikatlar: 

 Vardiyalara yılda bir kez yangın tatbikatı yapılacak olup gündüz çalışanlarını da kapsayacak şekilde 

gündüz saatlerinde yapılacaktır. Tatbikat öncesinde tüm ekiplerin hareket tarzını yerinde izlemek, 

müdahale süresini kaydetmek ve aksamaları not etmek üzere görevli belirlenir ve tatbikat 

değerlendirilir.  

Sonuçlar, Acil Durum Yönetim Ekibi ve Acil Durum İlk müdehale yöneticisi ile ve tüm ekip 

üyelerinin katılımı ile tartışılıp, değerlendirilir. Değerlendirmeler İTF-FRM-045 nolu “Tatbikat 

senaryosu hazırlamada ve tatbikatta dikkat edilecek noktalar” formu ile kayıt altına alınır. Söz 

konusu form, İtfaiye birimi’ tarafından dosyalanarak saklanır.   



YÖNETİM SİSTEMLERİ PROSEDÜRÜ 

ACİL DURUM PROSEDÜRÜ(GENEL) 

PROSEDÜR NO : SHE-PR-002 

REVİZYON NO : 10 

REV. TARİHİ : 07.09.2021 

SAYFA NO : 14 / 24 

 

Dâhili acil durum planı için; her yıl en az bir müdahale senaryosunu uygulayacak şekilde tüm acil 

müdahale senaryolarını 3 yılda tamamlayacak tatbikatlar gerçekleştirilir. Tatbikatlarda, müdahale 

faaliyetlerinin senaryo edilen büyük endüstriyel kazanın etkilerini azaltması durumu denenip, 

izlenirken aşağıdakiler göz önüne alınmalıdır [4]. 

- Gruplandırılmış müdahale senaryolarının tatbikatları ortak yapılabilir. 

- Tatbikatlarda öncelikle kritik olaya müdahaleye çalışılarak, olayın ramak kala aşamasında 

önlenmesine odaklanılmalıdır. Başarısız olan tatbikatlar yeniden uygulanmadan, planlanmış bir 

sonraki tatbikata geçilmez.   

- Müdahale senaryoları uygulanmadan önce masa başında hizmet grupları ile tartışılır, gerekmekte ise 

senaryoda değişiklik(ler) yapılır  

Acil durum yöneticisi ve/veya olay yeri koordinatörü, bölgede acil müdahale hizmeti veren birimler, il 

afet ve acil durum müdürlükleri ve bölge yönetimleri ile işbirliği ve gerekli bilgi alışverişini 

sağlayarak, iletişim kanallarının sürekliliğini sağlamaktadır[4]. Söz konusu dış kaynaklarla ortak 

tatbikatlar planlanmakta ve yapılmaktadır. Tatbikatların da aksayan yönleri raporlanmakta olup 

aksaklıkların kök nedeni belirlenerek giderilmektedir. Uygunsuzluk(lar) giderildikten sonra tatbikat 

ileri bir tarihte tekrarlanmaktadır. Başarısız tatbikat yeniden yapılmadan bir sonraki tatbikata 

geçilmemektedir.  

Tatbikattan en az 15 iş günü öncesinde işletmeci tarafından aşağıda belirtilen kurumlar bilgilendirilerek 

tatbikata davet edilir. Kurumlar katılıma gerek görmesi durumunda bunu işletmeciye bildirir: 

- İtfaiye teşkilatı, 

- İl emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı, 

- 112 acil hizmet servisi, 

- İl sağlık müdürlüğü, 

- Sahil güvenlik birimleri (eğer gerekli ise), 

- Çevre ve şehircilik il müdürlükleri, 

- İl afet ve acil durum müdürlükleri 

Dâhili acil durum planının uygulanması ile ilgili faaliyetler sonucunda çıkartılan dersler, planda 

değişikliği gerektirirse planın güncellenmesinde kullanılır ve yeni plana aktarılır. Dâhili acil durum 

planı uygulanması ile ilgili faaliyetler sonucunda aksayan durumların kök nedeni belirlenerek, 

uygunsuzluğun tekrarını önlemek için çalışmalar yapılır, kayıtlar alınır ve gerekli faaliyetler icra 

edilir. 

5.2.2 Eğitimler: 

 

 ADME ekibi / hizmet grubu ve kaynak gözetmeni üyeleri eğitimleri her 3 yılda bir tekrar edilir. 

 İlkyardım Ekibi üyeleri için, ilgili yönetmeliğe uygun olarak, 16 saat süreli ve uygulamalı "İlkyardım 

Eğitimi", dış kaynaklı yetkili kurumlar tarafından verilir ve bu eğitim her 3 yılda bir tekrar edilir. 

Herhangibir eğitim ihtiyacı, gerektiği durumlarda, dış kaynaklı yetkili kurumlardan da karşılanabilir. 

 

Acil Durum Farkındalık Eğitimleri: 

Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) Dâhili Acil Durum Planı (DADP) ile İlişkisi Eğitimi 

Eğitimin amacı dâhili acil durum planının etkin uygulanabilmesi için kuruluş çalışanlarının GYS-DADP 

ilişkisi konusunda farkındalığının sağlanmasıdır. Eğitimin içeriği ise güvenlik yönetim sistemi unsurlarının 

dâhili acil durum planı ile ilişkisidir. Eğitimi tüm personel almalıdır. 

Kişisel Koruyucu Donanim (KKD) Kullanma Eğitimi 

Eğitimin amacı acil durumun amacına uygun olarak KKD'nin doğru kullanımının öğretilmesidir. Eğitimin 

içeriği ise acil durumlarda kullanılacak niteliksel ve niceliksel olarak yeterliliği belirlenmiş KKD'nin 

kullanılmasıdır. Eğitimi tüm personel almalıdır. 

Kriz Yönetimi Eğitimi 
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Eğitimin amacı acil durumlar ile ilgili genel hususlar, arama ve kurtarma, tahliye, korunma teknikleri, acil 

durum anında güvenli bir şekilde müdahale ve mücadele etmeleri için gerekli olan ekiplerin koordinasyonu 

sağlanarak acil durumu ve krizi doğru şekilde yönetmektir. Eğitimin içeriği ise; 

- Oluşabilecek acil durumlarda. kriz masasının kurulması ve yönetilmesi, 

- Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğine göre, 

gereken acil durum ekiplerinin oluşturulması ve görevlendirilmesi, 

- Oluşturulan acil durum ekiplerinin eğitimleri, 

- Acil durum ve tahliye yönlemlerinin de yer aldığı kapsamlı tatbikatların planlanması ve 

uygulanmasıdır. 

Eğitimi acil durum yönetim merkezi personeli almalıdır. 

Hizmet gruplarının alması gereken eğitimler aşağıda tabloda verilmiş olup eğitim ihtiyaç analizi yapılırken 

dikkate alınarak plan oluşturulmaktadır. 
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Eğitimin 

Adı 

Arama 

ve 

Kurtar

ma HG 

Haberleş

me HG 

Yangı

n HG 

Tahliye 

ve 

Yerleştir

me 

Planlama 

HG 

Kimyasal 

Maddele

r 

(Kimyas

al) HG 

Ulaşı

m 

Altya

pı HG 

Nakli

ye HG 

Ener

ji 

HG 

Sağlı

k 

HG 

Kişisel 

koruyucu 

donanım 

kullanım 

eğitimi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

İlk yardım 

eğitimi (İl 

sağlık 

müdürlüğü 

sertifikalı) 

√  √ √ √    √ 

Arama 

kurtarma 

eğitimi 
√         

Tehlikeli 

maddeye 

müdahale 

kartı 

bilgilendir

me eğitimi 

√  √  √     

Algılama 

ve alarm 

sistemleri 

farkındalık 

eğitimi 

 √        

Yangın 

söndürme 

ekipmanlar

ı kullanımı 

eğitimi 

  √       

Tehlikeli 

kimyasala 

müdahale 

eğitimi 

    √     

Güvenlik 

bilgi formu 

eğitimi ve 

tehlikeli 

madde 

müdahale 

kartı 

bilgilendir

mc eğitimi 

    √    √ 
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Trafik 

yönetimi 

eğitimi 
     √ √   

 

5.2.3 Denetimler 

İTF-FRM-043  form ile takip edilen yıllık planlı tatbikatlar yapılan gözden geçirme sonrasında İTF-

FRM-045  nolu “Tatbikat senaryosu hazırlamada ve tatbikatta dikkat edilecek noktalar” formu ile 

kayıt altına alınır. Tatbikat sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için ilgili birim sorumluları 

tarafından Sasaile portalında bulunan kalite yönetim sistemleri uygunsuzluk veritabanına düzeltici 

önleyici faaliyetler formu oluşturulur ve sistemde takip altına alınır. 

 

5.2.4 Komşu Kuruluşlar 
 

İşletmelerimiz ile yakınındaki kuruluşlar arasında Acil Durum Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği 

Protokolü mevcuttur. Şirketimiz, protokol imzaladığı kuruluşların yardım isteğine göre,kendi 

durumunu ve tesislerini tehlikeye sokmamak kaydı ile, itfaiye aracı, hasta nakil aracı, yangın 

söndürme cihaz ve araçları ile bunları kullanabilecek yetenekteki elemanları talep edilen yere 

göndermeye gayret eder. 

 

5.2.5 Acil Durum İrtibat Telefon Listesi 

 

Acil durumlar irtibat telefon listeleri SHE birimi tarafından bu prosedür içerisinde güncel olarak 

tutulur. Herhangi bir telefon değişikliğinde prosedür güncellenir. 

 

 

 

5.3 Acil Eylem veya Durum Planları 

 

Bu prosedüre bağlı olarak olay veya kazalara özgü acil eylem planları veyahut acil durum planları 

oluşturulabilir. Oluşturulan bu planlar bu prosedür ek kısmında gösterilir. 

 

 

6. REFERANSLAR 

 

a) S1TSA Meslek Sağlığı Yönetimi Standardı 

b) S35GSA İşyerinde Yaralanma ve Hastalıkların Yönetimi Standardı 

c) S8YSA Proses, yangin, çevre ve dağitim kazalarinin siniflandirilmasi ve raporlanmasi 

standardı 

d) Kazaların Araştırılması ve Raporlanması Prosedürü 

e) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (29.12.2012 tarihli ve 28512 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 

f) TS EN ISO 14001: 2015 

g) TS EN ISO 45001: 2015 

h) [4] Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ 

i) [8] Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

j) [11] Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

k) [15] İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği 

l) [20] İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
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m) [21] TS EN 60079-17 Patlayıcı gaz ortamları - Elektrik tesislerinin muayenesi ve bakımı 

n) [22]Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 

o) [23] Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EKLER 

 

 EK-1 HASTANE ACİL TELEFON NUMARALARI 

 

ÖNEMLİ TELEFONLAR 

ADANA VALİLİĞİ 

0 ( 322 ) 459 27 43 

 

İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 

0 ( 322 ) 227 28 54 

0 ( 322 ) 227 28 55 

 

İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

0 ( 322 )  235 07 17 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

0 ( 322 ) 344 03 03 

 

İL JANDARMA 

0 (322 ) 323 32 73 

 

METEROLOJİ 

 

0 ( 322 ) 321 13 98 

 

HASTANELER   
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BALCALI HASTANESİ………….0 ( 322 ) 338 60 00 

ADANA SEYHAN HASTANESİ…0 ( 322 ) 225 93 29 

ŞEHİR HASTANESİ………………0 ( 322 ) 344 44 75 

ÜNİVERSAL HASTANESİ……… 0 ( 322 ) 459 22 22 

 

Ulusal zehir hastanesi: 114 

 

ACİL TELEFONLAR 

 

                       YANGIN İHBAR……………… 112 

                       POLİS İMDAT………………… 112 

                       JANDARMA İMDAT…………..112 

                       İLK YARDIM.…………………. 112 

                       DOĞALGAZ ACİL……………..187 

             

 BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ…… 0 ( 322 ) 351 03 18 

 ŞAKİRPAŞA İTFAİYESİ……… 0 ( 322 ) 435 40 47 

                 İNCİRLİK İTFAİYESİ………… 0( 322 )332 80 83 -351 60 66 

  

   

 

 

 

 EK-2 AKM ÜYELERİ VE TELEFON NUMARALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Müdür 

(AKM/ADYM  Lideri) 

Kemal Öz 

0533 683 80 29 

 

Acil Durum Yöneticisi 

(Acil durum olan işletme 

Grup Müdürü / İşletme 

Müdürü) 

 

 İş Güvenliği Yöneticisi 

           Emrah ÖZ 

0537 851 4627 

 

Makine ve Enerji Grup 

Müdürü 

Levent ÖZGEN 

05336345107 

          

 

 

        AKM/ADYM Asil Üyeler          AKM /ADYM Destek 

Ekibi 

Genel Müdür Yardımcıları 

Alper Söğüt   0533 694 40 16 

Güven Kaya  0533 382 4824 

Sivakumar Natarajan 0533 695 6029 

Ersoy Nisanoğlu 0535 011 0850 
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 EK-3 COVID-19 (CORONA) SALGINI ACİL EYLEM PLANI 

EK-3 olarak hazırlanıp ayrı bir doküman olarak linke eklenmiştir. 

 

 EK-4 Acil Durum ekipmanlarını gösteren kroki 

 

Grup  Müdürleri/Birim Müdürleri 

Kemal Yıldırım        0531 685 7392 

Oğuzhan Öz             0537 854 1885 

Özer Kabasakal        0536 267 0434 

Akın Alper Çoban    0535 717 5036 

 

 

tel://5357175036/


YÖNETİM SİSTEMLERİ PROSEDÜRÜ 

ACİL DURUM PROSEDÜRÜ(GENEL) 

PROSEDÜR NO : SHE-PR-002 

REVİZYON NO : 10 

REV. TARİHİ : 07.09.2021 

SAYFA NO : 21 / 24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



YÖNETİM SİSTEMLERİ PROSEDÜRÜ 

ACİL DURUM PROSEDÜRÜ(GENEL) 

PROSEDÜR NO : SHE-PR-002 

REVİZYON NO : 10 

REV. TARİHİ : 07.09.2021 

SAYFA NO : 22 / 24 

 

 EK-5 Tahliye planı /Toplanma alanları bilgisi ve krokileri 
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 EK-6 İskenderun terminalı yerleşim planı 
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8. AKIŞ ŞEMASI - ACİL DURUM ESNASINDA PERSONELİ İLETİŞİMİ

Acil Durumu Gören Kişi,
Acil Durumu İtfaiye Vardiya Amirine (4444), Iş Yeri Sağlık birimine (5555) ve İşletmenin Vardiya 

Uzmanına / Kontrol Odasına Bildirir. (*İskenderun tesis için acil durumu gören kişi güvenliğe(15) 

haber verir, güvenlik çalışanı yerel itfaiye(110) ve hızır acil servisten(112) yardım talep eder.)

Acil Durum 

Olan İşletmenin

Vardiya Uzmanı, İtfaiye 

Vardiya Amiri ne Acil 

Durumu Teyid Eder.

İtfaiye

Vardiya Amiri/İş Yeri 

Sağlık Birim Görevlisi

İtfaiye Vardiya Amiri, İtfaiye yi olay 

yerine yönlendirir ve olay yerine gider, 

Duruma göre diğer işletmelerdeki ADME 

Ekibi ni de göreve çağırır. İSB görevlisi 

güvenlikten  araç ister ve  olay yerine 

gider.

Acil Durumun olduğu yere, 

 Vardiya Uzmanı ve İtfaiye 

Vardiya Amiri ulaşır.

Büyük Acil Durumun Çok 

Belirgin Olduğu Hallerde

Vardiya Uzmanı

vakit kaybetmeden

Koruma Güvenlik 

Amiri ne de

Haber Verir. Acil Durum İlk Müdahale Yöneticisi, 

İtfaiye Vardiya Amiri ile birlikte  

Büyük Acil Durum olup olmadığına 

karar verir

Acil Durum İlk 

Müdahale Yöneticisi

(Acil Durumun olduğu 

işletmenin 

İşletme Yöneticisi ya da 

Vardiya Uzmanı )

Büyük Acil 

Durum 

Acil Duruma müdahale 

edilir ve kontrol altına alınır
Hayır

Acil Durum İlk Müdahale Yöneticisi

Koruma Güvenlik Amiri ne

Haber verir.

Evet

Yerel (Çevre) İtfaiye/Acil Durum 

Müdahale Organizasyonlarına 

Haber Verir

Koruma Güvenlik Amiri 

gerekli yerlere haber verir.

Acil Durum Yöneticisi ne 

(Acil Durum Olan İşletmenin 

Başkanına) Haber Verir

Acil Durumun Olduğu İşletmenin 

Acil Durumlarda Çağrılacak 

İşletme Sorumluları na 

Haber Verir

Diğer Acil Durum Kontrol 

Merkezi (AKM) Üyeleri ne 

Haber Verir

İş Güvenliği ve Sağlığı Yöneticisine

Koruma Güvenlik ve İdari işler Müdürüne

Diğer İşletme Başkanlarına

Acil Durum Hazırlık ve Toplumu 

Bilgilendirme Sorumlusuna    

Lojistik ve Sevkiyat Süreç İyileştirme ve 

Denetim Koordinatörü

 

  

Not: Bu prosedür herhangi bir olay, kaza veya esaslı bir değişiklik olmadığı sürece en geç 07.09.2023 tarihinde 

değiştirilir. 


