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6331 SAYILI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Kapsam ve İstisnalar
m. 2/I, b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale
faaliyetleri.

AFET VE ACİL DURUM
MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren
olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
b) Acil yardım:
c) Acil yardım süresi:
d) Afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği:
e) Afet ve acil durum hizmetleri: Afet ve acil durum haberinin duyurulması, ön
değerlendirme, haberleşme, güvenlik ve trafik, arama-kurtarma, tahliye, yangın
söndürme ve ikincil afetler, altyapı, ulaşım altyapısı, enerji, sağlık, defin, barınma,
beslenme, enkaz kaldırma, hasar ve zarar tespit, ayni ve nakdi bağış yönetimi,
uluslararası destek ve işbirliği, satın alma, kiralama, gıda, tarım ve hayvancılık,
tehlikeli maddelerle ilgili arındırma faaliyetleri ve psiko-sosyal destek gibi çalışmaları,
(6331 SAYILI KANUN KAPSAMDIŞI)

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana
gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden
kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,
ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,
b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda
yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin
yer aldığı planı,
c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların
etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,
ifade eder.

AFET VE ACİL DURUM
HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal
hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil
müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran
veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
c) Afet ve acil durum faaliyetleri: Afet ve acil durumlar ile sivil
savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak
müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını,
(6331 SAYILI KANUN KAPSAMDIŞI)

AFET VE ACİL DURUM
YÖNETİM MERKEZLERİYÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin
normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan
ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların
oluşturduğu kriz halini,
b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar
doğuran, normal hayatı ve
insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı
olayları,
c) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu: 5902 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde
düzenlenen Kurulu,
ç) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu: 5902 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde düzenlenen
Kurulu,
d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
f) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü
faaliyeti,

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal
hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil
müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
b) Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada
bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, aramakurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerekti-ğinde ilk yardım
uygulayan ekibi,
c) Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma,
arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından
yapılacağını gösteren ve acil durum önce-sinde hazırlanması gereken
planları,

YÜKÜMLÜLÜKLER
------------SORUMLULUKLAR

AFET VE ACİL DURUM
MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Kamu gücünü kullananların
ve bireylerin yükümlülükleri düzenlenmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakanlık, Kurum, Kuruluş
Başkanlık
Ana çözüm ortakları
Mülki idare
Afet ve acil durum koordinasyon kurulu
İl afet ve acil durum müdürlüğü
Askeri birlik ve komutanlıkları
Bireyler
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLER YAPTIRIMLA KARŞILAŞACAKTIR.
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Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate
alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek,
çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil
durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel
tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri
dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve
benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli
sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları
yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele
konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli
düzenlemeleri yapar.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan

ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile
işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri
konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır
bulunmalarını sağlar.
e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki
kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve
koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan
diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.
(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
•Kaçış güvenliği esasları
•Kaçış Yolları
•Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı
•Kaçış yolu sayısı ve genişliği
•Yangın güvenlik holü
•Kaçış yolları gerekleri
•Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler
•Dış kaçış geçitleri
•Kaçış Merdivenleri
•Diğer hususlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI
İş güvenliği uzmanlarının görevleri
MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine
getirmekle yükümlüdür:
……………….
c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve
ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan
çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak,
uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi
durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak,
bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil
durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol
etmek.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI
İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
…………………….
(3) İş güvenliği uzmanı,
işverene yazılı olarak bildirilen
iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili
alınması gereken tedbirlerden
acil durdurma gerektiren haller
ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı
gibi hayati tehlike arz edenleri,
belirlenecek makul bir süre içinde
işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde,

işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne
yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI
İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
……………………….
b) İşyerinde belirlediği
hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması
ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde

işin durdurulması için işverene başvurmak.
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İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
Madde 8/2
İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve
danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik
gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı
olarak bildirir.

Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden,
tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden
işveren sorumludur.

BAKANLIĞA BİLDİRİM
Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların
• acil durdurmayı gerektirmesi veya
• yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri
acil ve hayati tehlike arz etmesi,
• meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların
bulunmasına rağmen
işveren tarafından
gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde,
bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca
• , Bakanlığın yetkili birimine,
• varsa yetkili sendika temsilcisine,
• yoksa çalışan temsilcisine bildirilir.

BAKANLIĞA BİLDİRİM YAPTIRIMLAR
Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği
uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde
hak kaybına uğratılamaz.
Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az
olmamak üzere tazminata hükmedilir.
İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer
kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır.
Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının
belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır.
Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme
kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.
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Risklerden korunma ilkeleri
MADDE 5 – (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde
aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Risklerden kaçınmak.
b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş
ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen
göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve
güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

YAPI İŞLERİNDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
EK – 4
YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK
ŞARTLARI
………….
b) Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve
organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten
düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer
verildiğinden emin olunması sağlanır.

YAPI İŞLERİNDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Kapılar ve geçitler
41– Kapı ve geçitlerde aşağıda belirtilen hususlara uyulur:
a) Raylı kapılarda, raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik tertibatı
bulundurulur.
b) Yukarı doğru açılan kapılarda, aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik tertibatı
bulundurulur.
c) Kaçış yollarında bulunan kapılar ve geçitler uygun şekilde işaretlenir. Bu
kapıların yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir
özellikte olması sağlanır.
ç) Araçların geçtiği kapı ve geçitler yayaların geçişi için güvenli değilse, bu
mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapısı bulundurulur. Bu kapılar açıkça
işaretlenir ve önlerinde hiçbir engel bulundurulmaz.
d) Mekanik kapılar ve geçitler, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak
şekilde yapılır. Bu kapılarda, kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma
sistemleri bulundurulması ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak
açılmıyorsa, el ile de açılabilir özellikte olması sağlanır.

HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR
T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2012/21104 K. 2013/25712 T. 14.11.2013

Tüm açıklamalar çerçevesinde: dosya içeriği ve tüm bilirkişi
raporlarındaki belirlemelere göre; bu iş kolunda deneyimli olan
sanıkların 2006 yılından beri işletmede metan gazı olduğunu
bilmelerine rağmen bunu gözardı ederek, defterlerde bile bu hususa
yer vermeyerek önceki denetimlerde defalarca istenmiş olan ocak gaz
ölçümünü otomatik olarak yapacak erken uyarı sistemini kurmayarak,
yeterli sayıda gaz ölçüm cihazı bulundurmayıp düzenli olarak
kullanılmasını sağlamayarak, hatta basit ve ucuz olan vakvak tabir
edilen uyarı aletini dahi temin edip kullandırmayarak, işletmede
Küldesak (havalandırma bakımından kör ve acil durumda kaçış imkanı
bulunmayan ) ayak çalıştırılarak, ocak üretim mahalline yeterli temiz
hava akımını sağlayacak sistemi kurmayarak, ocak içindeki kirli ve
temiz havanın karışmasını ve ısının yükselmesini göz ardı edip; 10-15
cm çapında hava borularıyla havalandırma yapılması dolayısıyla yeterli
ve uygun düzeyde havalandırma sağlanamaması nedenleriyle grizu
birikmesine neden oldukları,

HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR
T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2012/21104 K. 2013/25712 T. 14.11.2013

…ocakta grizu olduğunu bilmelerine rağmen bunu gizledikleri bu nedenle idarenin
denetimini de önledikleri gibi ocak içinde her vardiyada her atım öncesi ve sonrası
gaz ölçümü yaptırıp kayıt altına aldırmayarak, ocak içinde kullanılan tesisat ve
ekipmanların antigrizulu olarak tesis ettirmeyip ocak içine işçilerin sigara sokmasını
ve içilmesini engellemeyerek, çalışan işçilere işe başlarken ve devamında tamamına
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirip belgelettirmeyerek, fiziki şartları kötü, üretim,
nakliyat ve havalandırma bakımından emniyet tedbirlerine uyulmayan ocak işleterek
meydana gelen sonuca kayıtsız kalıp kabullendikleri, böyle bir olayda öngörülmekle
birlikte
gerçekleşmeyeceği
düşünülen
ve
istenmeyen
bir
neticeden
bahsedilmeyeceği, defalarca yapılan tespitler ve uyarılara rağmen hatalı, eksik ve
tehlikeli çalışma yöntemini sürdüren sanıkların kusurluluk düzeyinin taksir düzeyini
aştığı, bu şekildeki çalışma ile grizu patlaması olabileceğini öngörmelerine rağmen,
patlamayı gerçek anlamda engelleyici nitelikte bir çalışma yapmadıkları, aksine
mevcut tehlikeli durumu gizlemek suretiyle, "olursa olsun" düşüncesi ile hatalı ve
hileli faaliyetlerine devam ettikleri; bu nedenle gerçekleşen bu neticeden olası kast
hükümleri uyarınca sorumlu tutulmaları gerektiği ve olası kastla adam öldürme
suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

•MADEN FACİALARI
•BİNA YANGINLARI, YURT YANGINI
•ULAŞTIRMA KAZALARI, TREN KAZASI
•DİĞERLERİ

SORUMLULAR
ASIL İŞVEREN

ALT İŞVEREN
İŞVEREN VEKİLİ

İSG PROFESYONELİ
ŞANTİYE ŞEFİ

YAPI DENETİM FİRMASI
OSGB

MÜŞTERİ
ZİYARETÇİ

ÇALIŞANLAR
DIŞARDAN DANIŞMANLIK VERENLER

ÜRETİCİLER
EDARİKÇİ FİRMALAR
İLGİLİ KAMU GÖREVLİLERİ
DİĞER KİŞİLER…

TEŞEKKÜRLER

