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ÖZET 

 
Bu çalışmada inşaatlarda acil durumlar; inşaat öncesi tasarım ve planlama, inşaat aşamasında önleyici, 

sınırlayıcı tedbirler ve  müdahale yöntemleri, yapı işlerine özgü kurtarma planları olacak şekilde 3 

başlıkta açıklanmıştır. 

 

 

1. Giriş 

 

Yapı işlerinde aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşıyor olması, işçi 

sirkülasyonu, düşük eğitim oranı ve dinamik yapı sektörde acil durum yönetim ve 

koordinasyonunu diğer sektörlere göre daha da zorlaştırmaktadır. İşyerlerinde Acil 

Durumlar Hakkında Yönetmelik acil durum planlarının tasarım ve planlama aşamasında 

değerlendirmeye başlanmasını istemektedir. Yapı işlerinde bu süreç sağlık güvenlik 

planı ile paralel yürümektedir. Yapı işine başlamadan önce projenin tasarım ve hazırlık 

aşamasında sağlık güvenlik planı hazırlanmakta ve acil durum planlaması bu aşamada 

başlamaktadır.  

 

Yapı işi tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her 

türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için sağlık güvenlik dosyası proje 

sorumlusu tarafından hazırlanmalıdır (Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Yönetmeliği, 2013). İşletme aşamasında hazırlanacak acil durum planlarında bu sağlık 

güvenlik dosyasındaki bilgilerden faydalanılmaktadır. 

 

 

2. Tasarım Ve Planlamada Acil Durum 

 

Yapı işinin tasarım aşamasında, tasarımcının malzeme seçimi inşaat aşamasındaki 

birçok acil durumun ortaya çıkmasını engelleyebilmektedir. Örneğin tasarımcı yağlı 

boya yerine su bazlı boya kullanarak tasarım yaptığında inşaat aşamasında birçok 

parlama, patlama ihtimali olan kimyasalın sahaya girişini engellemiş olacaktır.  

 

Yapı kullanıma geçtikten sonra kullanılacak yaşam hatları, bağlantı noktaları, projenin 

hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik 

dosyasında yer alır (Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği, 2013). 

Tasarımcı inşaat sonrası için de yüksekte çalışma ve acil durumlarla ilgili yaşam hatları 

ve bağlantı noktalarını planlamalıdır.  

  



Yüksek yapılarda insan yoğunluğunun fazla olması, yangın yerine ulaşım ve insanların 

tahliyesi, hava akım hızının yangına etkisi gibi faktörlerden dolayı yangına müdahale 

oldukça zordur (Arpacıoğlu, 2004). Yüksek binalarda yapı kullanıma geçtikten sonrası 

için yangın yönetmeliğine göre tasarlanan duman algılama sistemi, yangın dolapları, 

yağmurlama sistemi, acil kaçış kapıları gibi birçok acil durum sistemi vardır. Fakat bina 

inşaat halindeyken bu sistemlerin hiçbiri devrede değildir. Örneğin 40 katlı bir binanın 

ince imalatları devam ederken 35. katında kaşanılacak bir yangına müdahalede ciddi 

zorluklar yaşanacaktır.  

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği tehlikelerin 

tanımlanmasında acil durum planlanlarının dikkate alınmasını, İşyerlerinde Acil 

Durumlar Hakkında Yönetmelik de acil durumların belirlenmesinde risk 

değerlendirmesi sonuçlarının dikkate alınmasını istemektedir. Yani risk değerlendirme 

ve acil durumların birbirleri ile senkronize olarak işlemesi gerektiği belirtilmektedir. İş 

başlamadan önce tehlike ve riskler değerlendirilmekte, acil durum oluşturacak bir 

tehlike var ise önleyici tedbirler ve müdahale yöntemleri hazırlanmakta, acil durum 

ortaya çıktıktan sonra risk değerlendirmesi yenilenmektedir.  

 

3. İnşaatta Acil Durum Önleyici Tedbirler ve Müdahale Planları 

 

İnşaat sektöründe acil durumlar projenin riskleri ve çevresel şartlara göre farklı 

başlıklarda ele alınmaktadır. Genel olarak uygulamada 9 ana başlık ön plana 

çıkmaktadır;  

1. Yangın 

2. Kimyasal Maddelerden Kaynaklanacak Tehlikeler ve Kimyasal Döküntüleri 

3. Parlama ve Patlamalar 

4. İş Kazası 

5. Kamp Alanında Oluşabilecek Kavga, İsyan..vb 

6. Doğal Afetler 

 6.1. Deprem 

 6.2. Sel, Su Baskını ve Kar Yağışı 

 6.3.Fırtına ve Yıldırım 

7. Gıda Zehirlenmesi ve Salgın Hastalık 

8. Sabotaj 

9. Toprak Kayması ve Çökmeler 

 

 

3.1. Acil durumlara müdahale ve tahliye yöntemleri 

 

Acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere 

uygun araç bulundurulmalıdır (İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, 2012). 

Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış 

iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların 



kaldırılmasında kullanılabilir (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği, 2013). 

 

Belirlenen tüm acil durumlar için iş akışı şeklinde müdahale planları oluşturulmakta ve 

bu planlara uygun tatbikatlar yapılmaktadır. Kazazedenin tıbbi müdahale yapılan yere 

ulaşımı ile ilgili tedbirler alınmaktadır. İnsan sepeti, konik sedye, kaşık sedye, ilkyardım 

çantası gibi acil müdahale ekipmanları kolay ulaşılabilir yerlerde konumlandırılmakta 

ve bu ekipmanları gösterir krokiler tahliye krokileri ile birlikte işyerinde asılmaktadır. 

İnşaat sahasında ve depolarda bulundurulan tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil 

durum müdahale ve tahliye prosedürleri kimyasal madde ile birlikte 

bulundurulmaktadır. 

 

 

4. Kurtarma Planları 

 

Yapı işlerinde kurtarma planları 4 başlıkta ele alınmaktadır;  

 - Yüksekten Kurtarma 

 - Sınırlı Alandan Kurtarma 

 - Harfiyat Göçüğünden Kurtarma 

 - Yapı ve İskele Çökmesinden Kurtarma 

 

4.1. Yüksekten kurtarma 
 

Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama 

yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden 

emin olunması sağlanır (Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği, 2013). Bu 

kapsamda kurtarma planlarının hazırlanması yapı işlerinde yasal bir zorunluktur. 

 

Yüksekten kurtarma, yüksekte asılı kalmış kişiyi bulunduğu yerden güveli bir şekilde 

almak için önceden planlanmış bir strateji ya da prosedürdür (Rescue Plan, 2017). Kişi 

düşerken alabileceği darbelere zamanında müdahale edilmez ise ölümcül olabilir. Aynı 

zamanda askıda kalan bir çalışanın kan dolaşımını emniyet kemeri belli bir süre sonra 

engeller ve kan dolaşımı zayıflayan işçi bilincini kaybedip uzuv kaybı ya da ölümle 

sonuçlanabilir. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsüne (ANSI) göre hızlı kurtarma 

için önerilen hedef 6 dakikadan daha az olmalıdır(Amerıcan Socıety Of Safety 

Engıneers, 2017).   

 

Yüksekten Kurtarma Planı aşağıdaki şartları içermektedir; 

a- Kendi Kendini Kurtarma:  Çalışanın üzerindeki düşme, durdurma ekipmanlarını 

kullanarak kendini kurtarması.  

b- Mekanik Ve Halat Destekli Kendi Kendini Kurtarma: Çalışana ulaştırılan mekanik 

ekipmanlar ile kendini kurtarması. 



c- Mekanik Ve Halat Destekli Şuursuz/Yarali Kişiyi Kurtarma:   Kurtarma personelinin 

diğer çalışanı güvenli kurtarma aparatları ile kendine bağlayarak yada kurtarma sepetine 

bağlayarak kurtarma. 

d- Hidrolik Hava  Asansörleri(Vinç,Manlift..Vb) İle Kurtarma : Kazalıyı kurtarmak için 

sepetli vinç, manlift, manbasket..vb hava araçlarının kullanılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Şekil 1. Skyland Projesi baygın kule vinç operatörünü kurtarma tatbikatı 

 

4.2. Sınırlı alandan kurtarma 

 

Acil durumda personelin sınırlı alana girerek ya da girmeden, içeridekilerin 

kurtarılabilmesi için oluşturulan prosedürlerdir (OSHA,2017). Sınırlı alan içerisinde iş 

kazası nedeni ile yaralanma ve metan, H2S, CO benzeri gazlar neticesinde zehirlenme 

ya da boğulma olabilmektedir. Sınırlı alanlardaki ölümlerin büyük bir kısmını 

kurtarmaya çalışanlar oluşturmaktadır. 

 

3 şekilde kurtarma prosedürü uygulanmaktadır;  

a- Kendi Başına Kurtulma; çalışanın hızlı bir şekilde alanı terk etmesi için taşınabilir 

merdiven, tahliye halatı gibi gereçler sağlanması. 

b- İçeri Girmeksizin Kurtarma; çalışana vinç, kurtarma halatı, caraskal, makaralı tripod 

gibi gereçler tedarik edilerek kurtarma. 

c- Giriş Yaparak Kurtarma;  Deneyimli bir kurtarma ekibi tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Tripod, vinç, emniyet kemeri, kurtarma halatları, kurtarma 

sepeti, kişiyi kendine bağlama aparatları, gaz ölçüm cihazları, gaz maskeleri, hava 

kompresörleri..vb ekipmanlar kullanılabilmektedir. 

 

 

 



4.3. Harfiyat göçüğünden kurtarma 

 

Şantiye personelinin, hafriyat çökmeye devam edebileceğinden kurtarma yapmak için 

hafriyata girmesi yasaklanmaktadır. Sadece bu konuda özel eğitim almış kurtarma 

ekipleri olaya müdahale etmektedir. Göçük altındaki kişiye daha fazla zarar 

verebileceğinden mekanik ekipmanlar kullanılmamakta, öncelikle çalışanın konum 

tespiti yapılmakta ve kişinin hava alması amaçlanmaktadır. Sağlık ekipleri olay yerinde 

hazır bekletilmektedir. Yer altı hatlarındaki kırılmalar ve olası tehlikeleri 

değerlendirilmektedir. 

 

4.4. Yapı ve iskele  çökmesinden çurtarma 

 

İtfaiye, AFAD, 112 ile hemen temasa geçilmekte, iskele çökmesi devam 

edebileceğinden bu konuda eğitim almış kişiler müdahale etmektedir. İlkyardım ekibine 

koruyucu ekipmanlar temin edilmektedir. Göçükte yaralı yok ise betonun prizini alması 

beklenmekte, ek destek gerekliliği incelenmekte, çökmemiş yan bölgelerin statik 

incelemesi yapılmaktadır. 

 

5. Sonuç 

 

Acil durum planlarında müdahale, tahliye yöntemlerinden önce önleyici, sınırlayıcı 

tedbirlerin ele alınmaması, acil durum planlarını olay olduktan sonrasına 

odaklandıracaktır. Oysa gerek risk değerlendirmesi, gerekse İşyerlerinde Acil Durumlar 

Hakkında Yönetmelik acil durum olmadan önceki önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin 

değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

 

İnşaat tasarımında depolar, kamp, mutfak LPG tüpü ile yakıt tankı konumu ve yerleşim 

düzeni, kule vinç tarama alanları ve malzeme düşme riski gibi durumların risk analizi 

mobilizasyon aşamasında yapılmalı ve acil durum planlarında değerlendirilmelidir.  

 

Acil durum planları hazırlanırken inşaat bölgesinin eski kullanım amaçları, çevredeki 

vahşi hayvan türleri gibi durumlar da irdelenmelidir.  

 

Yüksek yapılarda yangın riskine karşı tasarım ve iş programında yangın dolapları, 

yangın kaçış holleri, duman sızdırmazlık, acil durum aydınlatma gibi sistemlerin 

öncelikli imalat olarak planlanması acil durumlara müdahalede işletmeye ciddi 

avantajlar sağlayacaktır. 

 

Şantiye mobilizasyon aşamasında işçi kamplarının elektrik tesisatı kapasiteye uygun 

olarak projelendirilmelidir. İşin yetişmemesi nedenli işçi sayısı artması, ısınma 

ihtiyacının yeterli karşılanmaması nedenli kampa kontrolsüz girebilecek ısıtıcıların 

elektrik ihtiyacı gibi durumlar tasarımda değerlendirilmelidir. 11 İşçimizin yanarak 

hayatını kaybettiği AVM yangınında kök nedenin elektrik kablolarının kesiti ile 

sigortaların uygun olmaması gibi tasarımsal bir sorun olduğu unutulmamalıdır. 



 

İnşaat sahasındaki yüksek riskli işlerin yönetimi için iş izin sistemi uygulanmaktadır. 

Özellikle yangın tehlikesini inşaat sahasında yönetmek için ateşli çalışmalarda sıcak 

çalışma iş izni uygulanmalıdır. 

 

Yangın dedektörleri ve alarm sistemleri, gaz dedektörleri, yangın tüpleri, kurtarma 

ekipmanları, acil durum sepet ve sedyeleri, solunum cihazları gibi acil durum 

ekipmanlarının mevzuatlarda, standartlarda ya da üreticinin belirlediği sürelerde bakım 

ve kontrolleri yapılarak kullanıma hazır bulundurulmalıdır. 

 

İnşaat sektörünün dinamik yapısından dolayı acil durum planlarının sürekli 

güncellenmesi ve sık aralıklarla tatbikatlar yapılması gerekmektedir. Acil durum 

tatbikatlarından sonra durum değerlendirme toplantıları yapılmalı, çıkarılan dersler, 

eksik ve aksayan yönler, iyileştirme noktaları belirlenmeli ve tatbikat raporu 

hazırlanmalıdır. Olay sonrası için basın sorumlusu, çalışanlar ve aileleriyle iletişim 

yetkilisi, sigorta süreçlerini yürütecek yetkililer belirlenmelidir.  

 

Asıl işveren geniş bir acil durum ekibi oluşturmalı ve alt işverenler ile gerkekli 

koordinasyonu sağlayarak acil durum planlarının güncelliğini sağlamalıdır. İşe alınan 

tüm personele işe girişte acil durumlar hakkında eğitim verilmelidir. İşveren, alt işveren 

ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde 

bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirmelidir.  

 

Yapı işlerinde acil durum planlarına kurtarma planları da eklenmeli ve kurtarma 

tatbikatları yapılmalıdır. Yüksekten kurtarma planı için yüksekten düşme haritaları 

çıkarılmalıdır. Kurtarma ekipleri inşaatın risklerine uygun özel ekipmanlarla donatılmalı 

ve belirli aralıklarla hatırlatma eğitimleri düzenlenmelidir.  
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