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ODALARIMIZA ( 2023 / 18 ) NOLU GENELGE :

İLGİ; a) Birliğimizin 04.01.2017 tarih ve EG.AR-GE.242/12 sayılı 2017/04 nolu genelgesi.
b) Birliğimizin 19.12.2019 tarih ve EG.AR-GE.242/2131 sayılı ve 2019/146 nolu genelgesi.
c) Birliğimizin 04.04.2022 tarih ve E-35889452-002.242-012091 sayılı ve 2022/45 nolu genelgesi.
d) 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.”

e) 30.06.2012 tarih ve 28648 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu.”

f) 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanan ”İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği.”

g) 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayımlanan ”İşyerlerinde Acil Durumlar
Hakkında Yönetmelik.”

h) 18.03.2018 tarih ve 30364 (mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan ”Türkiye Bina Deprem
Yönetmeliği.”

Birliğimizin ilgi (a) ve ilgi (c) yazılarında ilgi (d) yönetmelik hükümleri çerçevesinde bağlı odalarımızın
hizmet binalarında alınması gereken yangın önlemlerinden bahsedilerek gerekli tedbirlerin yapılacak
periyodik kontrollerle alınması istenmişti.

İlgi (b) yazımızla da birliğimize bağlı odalarımızın “risk analizi ve acil durum planlarının ” ilgi (e) kanun
ile ilgi (f) yönetmeliğe uygun olarak birliğimizce konu ile ilgili uzmanlar gözetiminde yaptırılacağı ve
sonucunun bağlı odalarımıza yazılı olarak iletileceği belirtilmişti.

İlgi (g) yönetmelikle de, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye,
yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalara yönelik işveren ve
çalışanların yükümlülüklerinden bahsedilerek çalışanların sorumlulukları ile hazırlanması gereken planlar,
oluşturulması gereken ekipler ile dokümantasyon, tatbikat ve eğitimlerden bahsedilmiştir.

Yine, ilgi (h) yönetmelikle de yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların
ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut
binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli
kurallar ve minimum koşullar belirlenmiştir.
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Üstte belirtilen bütün bu açıklamaların ışığı altında ilgi yazı, form ve mevzuatın tekrar gözden
geçirilerek, incelenmesi, değerlendirilmesi ve alınması gereken önlem ve tedbirlerin zamanında alınması
elzemdir.

Bu nedenlerle ;
1.Bağlı odalarımızın hizmet binalarında yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınması,
2.Hizmet binalarındaki mevcut yangın söndürme tüplerinin (yangın söndürme cihazlarının) altı ayda bir
kontrol edilerek, periyodik yıllık genel bakımlarının yaptırılması,
3.Ocak.2020 ayı içerisinde yaptırılan risk analizi ve acil durum planlarının yeniden gözden geçirilerek,
formlarda tespit edilen tehlike ve risk (varsa) düzeltici ve önleyici kontrol tedbirlerinin bir an önce
alınması,
4.İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik esasları çerçevesinde oda üyesi esnaf ve
sanatkârlarımıza acil durumlara ilişkin yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiştir.
İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenerek, acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler ile
uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı acil durum planları hazırlanmalıdır. İşyerlerinde çalışanlarda
acil durum planlarında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymakla
mükelleftir.
Bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce
https://www.csgb.gov.tr/media/34833/acil-durum-plani-hazirlama-rehberi.pdf web sitesinde
yayınlanmış olan “acil durum planı hazırlama rehberinin” incelenmesi ve oda üyelerinin bilgilendirilmesi,
5. Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş-Pazarcık/Elbistan merkezli depremlerin açmış olduğu
derin yaraları sarmak için, milletçe topyekûn çaba gösterdiğimiz, seferberlik ruhuyla hareket ettiğimiz
bugünlerde Türk milletinin her bireyi depremlerle yüzleşmek ve gereken tedbirleri depremler meydana
gelmeden önce almak zorundadır. Ülkemizin deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle meydana
gelebilecek depremlere hazırlıklı olmak tüm kurum ve kuruluşlar kadar, bireylerin de öncelikli görevleri
arasındadır. Deprem öncesi, anı ve deprem sonrası alınması gereken tedbirlerin (Ek-1) gözden geçirilmesi
ve adı geçen tedbirlerin sürdürülebilir bir şekilde uygulanması meydana gelecek can ve mal kayıplarının
da önlenmesi açısından önemli görülmektedir. Yine deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana
kadar acil ihtiyaçların giderilmesi ve değerli evrakların korunması açısından bir Afet ve Acil Durum
Çantası (Ek-2) hazırlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR

Genel Sekreter Başkan Vekili

Ek:
1-Deprem öncesi, anı ve sonrası alınması gereken tedbirler. (5 Sayfa)
2-Afet ve acil durum çantası bulunması gerekenler. ( 2 Sayfa )


