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SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİNE
 

19.12.2007 tarih ve 26735 Sayılı "Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik"in Madde 129'da bahsi geçen "…Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye

 ibaresi gereği kurumumuzda yılda en az bir defa acil durum tatbikatı yapılmasıtatbikatı yapılır."
gerekmektedir. Ayrıca, 18.06.2013 tarih ve  28681 Sayılı " İşyerindeki Acil Durumlar Hakkındaki
Yönetmelik" in;

MADDE 11 – (1)  " İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş
olan ... ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,  b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak
görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40
ve 50'ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir."

MADDE 13 – (1) "Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak
takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak
üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler
yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda
yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır."

MADDE 13 -  "Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan(2)
deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır." ibareleri
gereği acil durum tatbikatı yapılmadan,daha önce belirlenip görevleri kendilerine tebliğ edilen ve
her katta ilan edilen Arama, Kurtarma, Tahliye ve Yangınla Mücadele Ekiplerindeki kişilerin hala
kurumumuz bünyesinde çalışıp çalışmadığı araştırılıp gerekli revizyon yapılarak, gönderilmesi
gerekmektedir.
   Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Biriminizin yıllık olarak hazırlağı " Acil Durum Planına" göre ve
2018 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Planının 18. Maddesinde bahsi geçen "Acil Durum ve Yangın
Tatbikatı Yapılması" ibare nedeniyle İl Müdürlüğümüzde en kısa sürede Acil Durum ve Yangın Tatbikatının
yapılması, yangın tüplerinin tarihlerinin kontrol edilerek tarihi geçen yangın tüplerinin değiştirilmesi ve
yapılan işlerin İSG dosyasında da saklanmak üzere İş Güvenliği Uzmanına yazılı olarak gönderilmesi
hususunda;
Gereğini rica ederim.  
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