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““  22000044  yyııllıı..  AAnnttaallyyaa’’ddaa  AAvvrruuppaa  BBiirreeyysseell  

SSaattrraannçç  ŞŞaammppiiyyoonnaassıı  iiççiinn  ootteellddee  ssoonn  

hhaazzıırrllııkkllaarr  yyaappııllııyyoorr..  OO  ggeeccee  

bbeekklleennmmeeddiikk  bbiirr  dduurruummuunn  yyaaşşaannmmaassıı  

ggöörreevvllii  vvee  hhaakkeemmlleerrii  aayyaağğaa  kkaallddıırrddıı..  

OOtteelliinn  bbaahhççeessiinnddee  bbuulluunnaann  ttrraaffoo  

bbiinnaassıınnddaa  yyaannggıınn  ççııkkttıı..  YYaannggıınn  hheemmeenn  

bbiittiişşiiğğiinnddeekkii  jjeenneerraattöörr  ddaaiirreessiinnee  vvee  oottlluukk  

aallaannaa  ddaa  yyaayyııllddıı..  OOtteell  ppeerrssoonneelliiyyllee  

şşaammppiiyyoonnaannıınn  hhaakkeemmlleerrii  vvee  ggöörreevvlliilleerrii  

bbuulldduukkllaarrıı  yyaannggıınn  ttüüpplleerriiyyllee  ssöönnddüürrmmee  

ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  kkaattııllddıı..  İİttffaaiiyyeenniinn  

ggeellmmeessiiyyllee  yyaannggıınn  ssöönnddüürrüüllddüü..  OOtteellee  iikkii  

ggüünn  eenneerrjjii  ssaağğllaannaammaaddıı..  KKüüççüükk  bbiirrkkaaçç  

jjeenneerraattöörrllee  zzoorruunnlluu  bbööllggeelleerree  eenneerrjjii  

vveerriilleebbiillddii..  BBuu  oollaayyddaa  ootteell  yyöönneettiimmiinniinn  

oolluuşşaann  aacciill  dduurruummaa  hhaazzıırrllııkkllıı  oollmmaassıı,,  

yyaannggıınnaa  eellddeekkii  oollaannaakkllaarrllaa  eell  kkoonnuullmmaassıı  

ccaann  vvee  mmaall  kkaayybbıınnaa  eennggeell  oolldduu..””  

““  22000099  yyııllıınnddaa  AAnnttaallyyaa’’ddaa  DDüünnyyaa  YYaaşş  

GGrruuppllaarrıı  SSaattrraannçç  ŞŞaammppiiyyoonnaassıı  yyaappııllııyyoorr..  

OO  ssıırraa  ttüümm  DDüünnyyaaddaa  ‘‘ddoommuuzz  ggrriibbii’’  

ssaallggıınnıı  yyaaşşaannııyyoorrdduu..  YYaarrıışşmmaannıınn  hhaazzıırrllııkk  

aaşşaammaassıınnddaa  bbaaşşttaa  SSaağğllııkk  BBaakkaannllıığğıı  

oollmmaakk  üüzzeerree  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  ppeekk  ççookk  

ppaayyddaaşşllaa  yyaappııllaann  ççaallıışşmmaallaarr  

kkaattııllıımmccııllaarrıınn  hhiiççbbiirr  ssoorruunn  yyaaşşaammaaddaann  

üüllkkeemmiizzddeenn  aayyrrııllmmaallaarrıınnıı  ssaağğllaaddıı..””  

  

““  22001144  yyııllıı..  NNoorrvveeçç’’ttee  4411..  SSaattrraannçç  

OOlliimmppiiyyaattıınnddaa  ssoonn  ttuurr  ooyynnaannııyyoorr..  KKaallpp  

kkrriizzii  ggeeççiirreenn  bbiirr  ooyyuunnccuu  mmaassaaddaa  yyıığğııllddıı  

kkaallddıı..  YYaarrıışşmmaa  yyeerriinnddeekkii  ssaağğllııkk  eekkiibbii  

ggeerreekkeennii  yyaappttıı..  AAnnccaakk  hhaassttaa  yyaaşşaammıınnıı  

oorraaccııkkttaa  yyiittiirrddii..  KKooccaa  ssaalloonn  kkaarrıışşttıı..  NNee  

oolldduuğğuunnuu  aannllaammaayyaann  ooyyuunnccuullaarrddaa  

ppaanniikk  oolluuşşttuu..  HHeerrkkeess  bbiirr  tteerröörr  ssaallddıırrııssıı  

oolldduuğğuunnuu  ddüüşşüünnddüü..  BBaaşşhhaakkeemm  vvee  

yyöönneettiicciilleerr  nnee  yyaappaaccaağğıınnıı  bbiilleemmeezz  

dduurruummddaa  kkooşşttuurrdduu..  PPaanniikk  hhaavvaassıı  

yyaattıışşttıığğıınnddaa  oollaassıı  bbööyyllee  bbiirr  dduurruummaa  

hhaazzıırr  oolluunnmmaaddıığğıı  aannllaaşşııllmmıışşttıı..””  

  

““  22000088  yyııllıınnddaa  GGaazziiaanntteepp’’ttee  DDüünnyyaa  GGeennççlleerr  SSaattrraannçç  ŞŞaammppiiyyoonnaassıı  yyaappııllııyyoorr..  HHeerr  şşeeyy  

ppllaannllaannddıığğıı  ggiibbii  ggeelliişşiiyyoorr..  HHeerrkkeess  yyaaşşaammıınnddaann  mmeemmnnuunn  ggöörrüünnüüyyoorr..  İİkkiinnccii  ggüünn  ggeeccee  

yyaarrııssıınnddaa  yyaarrıışşmmaa  yyöönneettiicciissiinniinn  bbiirr  ggrruupp  ooyyuunnccuuyyuu  hhaassttaanneeyyee  ggööttüürrddüüğğüü  hhaabbeerriinnii  vveerrddiilleerr..  

TTeellaaşşllaannmmaaddııkk  ddeemmeekk  ddooğğrruu  oollmmaazz..  OOllaayyıınn  nnee  oolldduuğğuunnuu  aannllaaddıığğıımmıızzddaa  bbiirraazz  

rraahhaattllaammıışşttııkk..  OOyyuunnccuullaarr  iisshhaall  oollmmuuşşttuu..  AAnnccaakk  hhaassttaallaannaann  ooyyuunnccuu  ssaayyııssıınnaa  bbaakkıınnccaa  

rraahhaattıımmıızz  bbiirraazz  kkaaççttıı..    İİkkiinnccii  ggüünn  aakkşşaammıı  iittiibbaarriiyyllee  kkıırrkk  kkiişşii  aayynnıı  şşiikkââyyeettttee  bbuulluunnmmuuşşttuu..  

HHaassttaanneenniinn  rraappoorruu  bbeesslleennmmee  rreejjiimmiinniinn  bboozzuullmmaassıınnddaann  kkaayynnaakkllıı  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttiiyyoorrdduu..  

HHeemmeenn  mmuuttffaakkttaa  ggeerreekkllii  öönnlleemmlleerr  aallıınnddıı..  KKuullllaannııllaann  yyaağğ  vvee  bbaahhaarraatt  ööllççüüssüü  aazzaallttııllddıı..  

GGaazziiaanntteepp’’ee  öözzggüü  bbaazzıı  yyeemmeekk  ççeeşşiittlleerrii  yyeemmeekk  lliisstteessiinnddeenn  ççııkkaarrttııllddıı..  ÜÜççüünnccüü  ggüünnddee  iisshhaall  

şşiikkââyyeettiiyyllee  hhaassttaanneeyyee  ggööttüürrüülleenn  ooyyuunnccuu  ssaayyııssıı  ttooppllaammddaa  yyüüzz  oollmmuuşşttuu..  SSoonnrraakkii  ggüünnlleerrddee  

yyaaşşaamm  nnoorrmmaallee  ddöönnmmüüşşttüü..””  
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bak nasıl açılır bütün 
çıkışlar, 

acil durum acil demektir. 
buradan çıkış var 

acil duruma seyirci kalmak 
yitirdin demektir. 

 
 

Bir kılavuz olsun istedim, dilerim hiç 

işe yaramaz. 

 

Acil durumlar insanları yakınlaştırır! 
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AAccii ll   DDuurruumm  EEyylleemm  PPllaann ıı   
 

Acil durum yönetiminin hızlı karar verebilme yeteneğine ve yetkisine sahip 

olan kişilerden oluşması önemlidir 
 

Satranç etkinlikleri otellerin balo salonlarıyla kamuya ait çok amaçlı salonlarda 

gerçekleştirilmektedir. Her salon yapısının mimari özellikleri yanında bulunduğu yerleşkenin 

kendine has planlamaları bulunmaktadır. Bu özellikleriyle, acil durumlar için, sığınak, 

toplanma alanı ve güvenli ortamlarının da planlanmış olacağı düşünülür. İş güvenliğine 

yönelik standartları bakımından da bu yerlerde acil durumlarda çıkış, kaçış ve davranış 

biçimleriyle toplanma alanlarının belirlenmiş olması gerekir. Görsel yönlendirme uyarılarıyla 

bir kısım önlemlerin alınmış olması beklenir. Acil durum planlarını içeren yazılı dokümanların 

da hazır olması gerekir.   
 

Satranç etkinlikleri sırasında pek çok beklenmedik durum yaşanmıştı. Oluşan krizlere her 

olaydan sonra biraz daha hazır olunsa da, birtakım önemler alınsa da her seferinde 

yenilerinin oluşmasına engel olunamadı. Deneyimler, acil durumların oluşması ve 

sonrasında alınacak önlemler konusunda yöneticileri ve görevlileri eğitti. Daha hazır ve 

planlı olunmasını sağladı. 
 

Ülkemizin bir deprem kuşağında olduğu, kaza ve benzeri diğer afetlere karşı hazırlıklı 

olunması gerektiği her ortamda dile getirilmektedir. Alınacak önlemlerin afet ve kazaların 

en az hasarla ve insanların acı çekmeden atlatması yönünde olması beklenir. Ancak ne 

yazık ki yaşanılan acı deneyimler, çalışmaların afet ve acil durumları önlemeye yönelik 

olmadığı, daha çok sonrasındaki çabalara yönelik yoğun önlemlerin olduğunu 

göstermektedir.  
 

 Satranç etkinliklerinin gerçekleştirildiği alanlar satranç oyuncuları için ne kadar 

güvenlidir? 

 Olası acil durumlar için bu alanların yöneticileri ve çalışanları eğitimli midir?  

 Gerekli acil durum senaryoları mevcut mudur?    

 Acil eylem provaları ve uygulamaları yapılmakta mıdır? 

Ve hepsinin yanında en önemlisi: 

 Yarışma yöneticisi bu durumlardan haberdar olarak ‘acil durum eylem planı’ yapmış 

mıdır? 
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AAcciill  dduurruumm  nneeddiirr??  

Bir bireyin ya da topluluğun normal işlevlerini yerine getirmesini engelleyen ve çözüm 

gerektiren, hoş görülemeyen, katlanılamayan, sıra dışı, beklenmeyen bir durumu ‘kriz’ 

olarak tanımlamak olanaklıdır. Acil durumlar da kendi mantığı ve olgusuyla bir kriz 

durumudur aslında. ‘Acil durum’, ortaya çıkan duruma anında el koyma ya da tepkime 

gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olay ya da durumları kapsar. Genellikle tahliye ve 

ilkyardım gerektiren durumlar olarak ortaya çıkar. Yaralanma, kalp krizi, bir yerden 

çıkamama, yangın, ev ve iş kazaları, trafik kazaları, doğal afet gibi birçok durum, olayın 

ciddiyetine göre acil durum olarak değerlendirilebilir. Polis, itfaiye, sağlık ekibi gibi acil 

durum servislerinin el koyması gerekebilir. 
 

Acil durumlar iki gruba ayrılır. ‘A tipi’ acil durumlar; sel, yıldırım düşmesi, büyük yangınlar, 

terör eylemleri, uçak ya da helikopter kazaları, savaş ve deprem gibi felaketlerdir. ‘B tipi’ 

acil durumlar; küçük yangınlar,  kimyasal, yanıcı ve parlayıcı madde sızıntısından 

meydana gelen kazalar ve diğer beklenmedik durumlar olarak ele alınabilir. 
 

Doğal afetler, oluşan kriz ve acil durum eylem planı için çevresel etkenler içerisinde yer 

alır. Doğal afetler karşı konulması çok zor ya da olanaksız durumlar oluşturur. Deprem, 

yangın, sel, fırtına ve buna bağlı olarak yaşanan olaylar insanların yaşamlarını ciddi olarak 

tehdit eden durumlardır.  
 

Bir satranç etkinliğinde ele alınan her iki tipteki acil durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar her 

zaman olası bir durumdur. Bunlardan ayrı oluşabilecek olası kriz durumlarını ayrıca 

isimlendirmek de yararlı olacaktır. 

 Etkinlik alanında oyuncu, hakem, antrenör, çalışanlar veya diğer bileşenlerden birinin 

ölümü. 

 Etkinliğin doğru ve istendik biçimde yürütülmesini engelleyen salgın hastalıklar.  

 Toplu yemek organizasyonu sırasında sindirim sistemi rahatsızlıkları. İshal veya 

zehirlenmeler. 

 Etkinlik alanında silahlı saldırılar, terör eylemleri, bomba ihbarı. 

 Etkinlik alanında tecavüz/cinsel taciz duyumları veya olayları. 

 Sağlıkla ilgili ciddi problemleri (sara nöbeti, panik atak...) olan katılımcıların varlığı. 

 İlkyardım veya tahliye gerektirecek olaylar ve kazalar (kayma, takılma, düşme, 

yanıklar, uzuv yaralanmaları, elektrik çarpmaları).  
 

https://www.csgb.gov.tr/
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EEyylleemm  ppllaannıı  

Bu tanımdan hareketle, oluşan bir kriz ve doğal olarak sonrasında ortaya çıkan acil 

durumları gidermek, insanların can güvenliğini sağlamak, mal kayıplarına engel olmak, 

etkili çözüm üreterek kargaşa oluşmasına engel olmak için önceden planlar hazırlanıyor. 

Bu planlar ‘acil durum eylem planı’ olarak adlandırılır.  
 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) ‘acil durum planlamasını’ şöyle 

tanımlıyor: “İnsanın canı ve malıyla diğer etkinliklerinin, olağan dışı olayların sonuçlarından 

en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken iş ve işlemlerin, olaylar 

olmadan önce planlaması ve olay sırasında; zamanında, hızlı ve etkili bir şekilde 

uygulanmasını gerektiren tüm etkinlikler.” 
 

Planlar; etkileri hesaplanmış, üzerinde çalışılmış, elverişsiz yanlar ve engeller görülerek 

çözümleri oluşturulmuş, öngörüleri hazırlanmış olmalıdır. Aslında sıralanan kriz durumların 

hepsi için ayrı ve ayrıntılı acil durum eylem planlarının olması gereklidir. 
 

Acil durum eylem planlarının bölgenin kültürüne uygun olması gerekir 
 

Doğal afetlerin ne zaman olacağı yönünde bir belirsizlik vardır. Bu nedenle yöneticilerinin 

bu biçimdeki felaketlere karşı her zaman bir acil durum eylem planlarının olması 

gerekmektedir. Kriz yönetiminde en önemli bileşenin yerleşkenin yöneticilerinin olduğu, 

yöneticilerin diğer paydaşlarla sağlıklı ve kesintisiz bir iletişim kurmaları gerektiği, hazırlanan 

acil durum eylem planının bölge kültürüne uygun olması gerektiği bilinmektedir. Planlar 

da bu doğrultuda ele alınmalıdır. 
 

Yöneticilerinin oluşan değişik acil durumları yönetme konusundaki yetersizlikleri veya 

yaptıkları yanlış uygulamalar, asıl kriz ortamından çok, yeni krizlerin kaynağını oluşturur. 

Yeterli deneyime sahip olmayan yöneticiler oyuncu ve görevlilerle çatışma yaşarlar. 

Çatışmayı fonksiyonel bir şekilde yönetemedikleri için de yeni krizlere yol açarlar. 
 

HHaazzıırrllııkk  ssüürreeccii  

Yarışma yöneticisi etkinliğin yapılacağı yerin yöneticileriyle yapacağı görüşmelerde acil 

durumlar için ne tür önlemlerinin olduğunu, çalışanların bu konulardaki deneyimlerini 

öğrenmelidir. Sonrasında da elde edeceği bilgiler ve dokümanlar ışığında kendi eylem 

planını hazırlamalıdır. 
 

Yarışma yöneticisi, planı yaparken olası acil durum olaylarını ve bunların oluşma olasılığını 

tahmin edebilmeli, bu durumlarda yapılacakları belirlemelidir. Bunlardan 
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kaynaklanabilecek olası hastalık ve yaralanmaları önlemek veya azaltmak için 

yapılabileceklere planda yer vermelidir. 
 

PPllaannıınn  aaşşaammaallaarrıı  

 Acil durumların belirlenmesi. 

 Önleyici ve sınırlandırıcı önlemlerin alınması. 

 Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi. 

 Acil duruma el koyma ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması. 
 

AAcciill  dduurruumm  ssoorrgguussuu  

 Yerleşkenin tüm giriş/çıkış kapılarının nerede olduğu saptandı mı? 

 Acil durumlar için yöneticilerin iletişim bilgileri edinildi mi? 

 Söz konusu acil durumlara ilişkin yerleşke yöneticilerinin duyarlılığı, yaptıkları hazırlık ve 

çalışmalar hakkında bilgi edinildi mi? 

 Yerleşkenin tahliye planları incelendi mi? 

 Acil durumlarda toplanma yerleri görüldü mü? 

 ‘Kritik bölgeler’ nerelerdir, öğrenildi mi? 

 ‘Kritik görevliler’ kimlerdir, öğrenilip iletişim bilgileri edinildi mi? 

 Yangın çıkabilecek bölümler yerleşkenin yönetimi tarafından belirlenmiş mi? (Örneğin: 

Asansör, kazan dairesi, mutfak, çamaşırhane, konferans salonu, çalışma odaları…) 

 Yangın merdivenleri, yangın tüpleri ve yangın dolaplarının nerede olduğu saptandı 

mı? 

 Özellikle asansörlere, yemek salonlarına, etkinlik salonlarına (yarışma salonu, toplantı 

salonları, bekleme alanları…), varsa konaklama odalarına ulaşım yollarının nasıl bir 

yön çizdiği görüldü mü? 

 Bu alanlarda acil durumlar için çıkış yolları görsel ve ışıklı levhalarla belirlenmiş midir? 

 ‘Şimdi bulunduğunuz yer’ gösteri şeması her alanda var mıdır? 

 Etkinliğin yapıldığı yerleşkenin şehir merkezine olan uzaklığı, ulaşımda diğer yol 

seçenekleri saptandı mı? 

 Yerleşkeye en yakın sağlık merkezlerinin, hastaneler ve eczanelerin nerelerde olduğu, 

yol durumu, ulaşım ve yol seçenekleri belirlendi mi? 

 Yerleşkenin daha önce su seviyesi altında kalıp kalmadığı, bölgenin sel geçmişi 

öğrenildi mi? 

 Kar yağışı olan bölgelerde, yağış rejimi ve çevresel etkileri (kapanan yollar, çığ 
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tehlikesi…) konusunda bilgiler edinildi mi? 

Kritik bölgeler: Acil bir durumda, olayın can ve mal kaybı yaşanmadan atlatılabilmesi için 

bazı bölgeler öne çıkar. Kriz merkezi, ilkyardım merkezi, toplanma alanları, acil durum 

malzemelerinin bulunduğu yerler, tahliye planları kritik bölgelerdir. 

Kritik görevliler: Acil durumlarda olaya müdahale edecek ekipler ve bunların başındaki 

kişiler kritik görev yürütürler. Kriz yönetim ekibi, güvenlik ekibi, ulaştırma ekibi, enerji 

kaynakları ekibi. 
 

PPllaann  aayyrrıınnttııllaarrıı  

Planda ilk önce ‘acil durum yönetiminin’ oluşturulması gerekir. Yönetimin hızlı karar 

verebilme yeteneğine ve yetkisine sahip olan kişilerden oluşması önemlidir. Yönetim acil 

durumlarda tüm koordinasyonu sağlar. Tabi ki bu ekip, acil durumlarda nasıl bir yönetim 

sergileyecekleri konusuyla risk ve kriz yönetimi gibi konularda kendi eğitimlerini 

tamamlamak durumundadır.  
 

Yönetim kadrosu panik ortamı ve kaos oluşmasını engelleyerek ortamı sakinleştirir. Çok hızlı 

değerlendirme yapması beklenir.  Yoklamanın alınması, eksiklik ve sorunların kriz merkezine 

bildirilmesi, yerleşkede oluşturulmuş kriz masasından gelen bilgilere göre etkinlik 

bileşenlerinin sevkini ve idaresini yapmak gibi görevleri bulunmaktadır. 
 

Sonra da diğer alanlar ve bilgiler planda yer alır. Bazı bilgilerle donanan yarışma yöneticisi 

bir dokuman hazırlar. Danışma bülteninde bir bölümün bu amaçla ayrılması yerinde 

olacaktır. Giriş bölümünde acil durumlar için yönetim olarak ne tür hazırlık yaptıklarına 

kısaca yer verilir. Yarışma yerinde bulunan tüm bileşenler için paniğe yol açmayacak bir 

yazı dili kullanılması önemlidir. Bu çalışmayla, “Eğer …olursa?” türünden olasılıklar için 

planlamaların yapıldığı, bu amaçla çeşitli senaryoların gözden geçirildiği, olumsuz 

olayların yaşanmasının önüne geçilebilmesine çalışılacağı vurgulanmalıdır.  
 

Özellikle yangın ve deprem gibi olası afet durumlarında yapılabilecekler sıralanmalıdır. En 

önemli bilgi etkinlik salonlarından ve yerleşkeden gerektiğinde nasıl bir tahliye yapılması 

gerektiğinin anlatılması olacaktır. Çok fazla ayrıntıya girilmeden genel anlatımıyla ve 

kişilerin sergileyecekleri davranış biçimi ele alınmalıdır. 
 

Katılımcıların bulundukları her alandan nasıl çıkacaklarını, olası bir acil durumda bu alanı 

nasıl terk edebileceklerini gözlemlemeleri önerilmelidir. Görsel uyarıların ve işaretlerin 

farkında olmaları istenmelidir.   
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Organizasyonun her görevlisi (hakemler, antrenörler ve diğer görevliler…) tahliye planı 

konusunda ayrıca bilgilendirilmelidir. Olası tahliye durumunda bu kişiler aktif görev 

üstlenerek yönlendirmeleri yapacağından yerleşkedeki giriş çıkışlarla toplanma bölgelerini 

öğrenmelerinde üstün yarar vardır.  
 

ÖÖnnlleeyyiiccii  vvee  ssıınnıırrllaannddıırrııccıı  öönnlleemmlleerr  

Acil durum planının ilk aşamasında saptanan her acil durum için önleyici ve sınırlandırıcı 

önlemler belirlenmelidir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken yan ‘önleyici’ ve 

‘sınırlandırıcı’ ayrımının doğru yapılabilmesidir. Önleyici önlemler, herhangi bir acil durum 

oluşmadan önce alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları anlatır. Sınırlandırıcı önlemlerse 

acil durumun oluşmasının engellenemediği durumlarda bu acil durumun etkilerini 

sınırlandırıcı önlemlerin alınmasını anlatır.  
 

Burada satranç etkinlikleri için olası acil durum örnek çalışmasına yer verilmiştir. 

Gıda zehirlenmesi için önleyici ve sınırlandırıcı önlemler: Bu konuda alınacak önlemler 

yarışma yöneticisinin tek başına alabileceği önlemler değildir. Yerleşkede verilen yemek 

hizmetini sağlayan yöneticilerle birlikte alınmış önlemleri denetlemek ilk aşama olmalıdır. 

Etkinliğin katılımcı profili de göz önüne alınarak alınacak ek önlemler saptanmalıdır.  

Önleyici önlemler: 

 Gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerinin kontrolünün yapılması. 

 Yemeklerin hijyen koşullarda taşınması, servis edilmesi. 

 Yemek servisi yapılan tabak, çatal, tepsilerin temiz tutulması. 

 Yemeklerden örnek alınarak kurallarda belirtilen şekilde saklanması. 

 Yemek servisi yapan personele eğitim verilmesi. 

Sınırlandırıcı önlemler: 

 Acil durum iletişim listesinin görünür yerlerde asılı olması. 

 Yemek servisi yapan kişilerin uygun eldiven, bone, iş kıyafeti kullanması. 
 

DDooğğaall  aaffeettlleerriinn  oolluuşşmmaa  oollaassııllıığğıı  

Deprem kuşağında yer alan bir ülke olmamız nedeniyle deprem acil durum planlamaları 

içinde önemli yer tutar. Doğal afetlerden deprem için önleyici herhangi bir önlem yoktur. 

Ancak deprem olduğunda sınırlandırıcı bazı önlemler alınabilir. Katılımcıların olası deprem 

durumunda gösterecekleri davranış biçimi için kısa ve anlaşılır önerilere danışma 

bülteninde yer verilmesi yararlı olacaktır. Sel felaketlerinin artması nedeniyle, sel ve diğer 
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doğal afetler için de acil durum planlamaları yapılmalıdır.  
 

TTaahhlliiyyee  

Yerleşkede veya etkinlik alanında acil durumlar oluştuğunda, tüm etkinlik bileşenlerinin bu 

durumun olumsuz etkilerinden korunması için güvenli bir yere gidebilmeleri gerekecektir. 

Bir acil durum olduğunda o bölgeden çabucak uzaklaşmak için toplanma yerine kolay 

ulaşımı sağlayacak yönlendirmelerin bulunması gerekir. Olası tahliye durumunda yarışma 

salonundaki masaların düzeni önemlidir; takılmadan, düşmeden acil çıkış kapılarına 

kolayca ulaşmaya engel olmamalıdır. Yarışma saatleri içinde bir acil durum oluşmuşsa 

öncelikli yapılacaklar belirlenmelidir. 
 

Tahliye sırasında raylı veya döner kapılar, asansörler kesinlikle kullanılmaz 
 

 Tüm etkinlik bileşenleri önceden belirlenmiş en güvenli ve yakın yerden çıkış yaparak 

toplanma alanında toplanır.  

 Her yönetici (başhakem, kafile başkanları, yarışma yöneticisi…) sorumlu olduğu 

kişilerin yoklamasını yapmalıdır.  

 İnsan beyni acil durumlara ‘kaçış’ ve ‘donup kalmak’ biçiminde tepki verir. Bunlar 

panik belirtileridir. Bu sırada aşırı panik havası oluşumunun önüne geçilmesi gereklidir.  

 Tahliye sırasında dikkat edilecek en önemli yan sakin ve sessiz olunmaya çalışılması 

olacaktır. 

 Oyuncular, yaşlılar, engelli ve hastalar tahliyede öncelikli kesimlerdir. 

 Koşarak hızla uzaklaşmak isteyen insanlar kimi zaman ezilme tehlikesi atlatır. Bu durum 

krizin oluşturduğu acil durumun önüne geçer, önü alınamaz başka kaza ve can 

kayıplarına neden olabilir.  

 Tahliye sırasında raylı veya döner kapılar, asansörler ve geçiş turnikeleri kesinlikle 

kullanılmamalıdır.  

 Yerleşkedeki binaların kat durumları da göz önünde bulundurularak tahliye anında 

yaralıların tahliyesi öncelikli yapılabilmelidir. 

 Tahliye sırasında ilgili birimler öncelikle kurtarılması gereken dosya, belge, bilgisayar 

gibi dokuman ve araçları da kurtarmalıdır.   

 Tahliyenin tamamlanmasının ardından acil durum yönetimi, yerleşkede arama-

tarama yaparak etkinlik alanlarında kalanların olup olmadığını saptamalıdır. 
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TTüümm  ggöörreevvlliilleerriinn  bbiillggiilleennddiirriillmmeessii  vvee  eeğğiittiimmii  

Etkinlikte yer alan tüm görevliler (hakemler, antrenörler, diğer görevliler…) arama, 

kurtarma ve tahliye ile ilkyardım konularında görevlendirilir. Ayrıca yerleşke yönetiminin 

acil durumlar için aldığı tüm önlemler bu kişilere anlatılır. Olası acil durumlarda ne tür 

görevlerinin olduğu, nasıl davranacakları konularında kısa da olsa bir eğitim almaları 

sağlanır. Tüm görevlilere acil durum eylem planıyla ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.  
 

KKrriizz  mmeerrkkeezzii  

Oluşturulacak kriz merkezi, acil durumları yönetecek biçimde donatılmalıdır. Görevliler, 

acil durum eylem planını doğru öğrenmelidir. Etkinlik yerine ulaşacak katılımcıların, ulaşım 

sırasında karşılaşabilecekleri sorunlar da (trafik kazaları, araç arızası veya kar, yağmur gibi 

kötü hava koşulları nedeniyle yolda kalma…) kriz merkezinin yönlendirmeleriyle 

aşılabilmelidir.  

 

 

KKaayynnaakkllaarr  
‘6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ 

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete 

‘Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetim Hizmetleri Yönetmeliği’ 

18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete 

‘Kriz Yönetme Becerisi’ Adnan KARAKUŞ 

 Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü  

‘Kriz Yönetim Planının Yönetici Davranışlarına Olan Etkileri’ Berkant DULKADİR 

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2017 

‘Acil Durum Rehberi’ 

TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
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KKRR İİZZ   MMEERRKKEEZZ İİ   SSoorruummlluussuu::   

KKRR İİZZ   MMEERRKKEEZZ İİ   TTEELL ..   0055………… ..   
  

ACİL DURUM EYLEM PLANI 

İİ llkk   YYaarrdd ıımm  111122   İİ tt ffaa iiyyee  111100   PPoo ll ii ss   115555   //   JJaannddaarrmmaa  115566  

İİLLKK  YYAARRDDIIMM  TTAAHHLL İİYYEE   AACC İİLL   DDUURRUUMMLLAARR  

Yaralanmalar 
 Kanama varsa durdurulur.  

 Batan cisim varsa çıkarılmaz. 

 Yaralı tetanozdan korunmak için 

uyarılır. 

 Açık yara birkaç kat temiz bez ya 

da plastik malzeme ile kapatılır. 

 Tıbbi yardım istenir (112). 

Yanıklar 
 Kurtarıcıların ve hastanın olay yeri 

güvenliği sağlanır.  

 Yanık sürecinin devamı engellenir.  

 Kurtarıcı ve hasta riskli alandan 

güvenli alana taşınır. 

 Olanak varsa hastaya oksijen 

verilir. 

 Tıbbi yardım istenir (112). 

Burkulma ve Kırıklar 
Burkulma 

 Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan 

eklem tespit edilir. 

 Şişliği azaltmak için bölge yukarı 

kaldırılır. Hareket ettirilmez. 

 Soğuk uygulama yapılır. 

 Tıbbi yardım istenir (112). 

Kırıklar 

 Hayatı tehdit eden yaralanmalara 

öncelik verilir. 

 Hasta hareket ettirilmez. 

 Yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır. 

 Kırık şüphesi olan bölge, ani 

hareketlerden kaçınılarak bir alt 

ve bir üst eklemleri de içine alacak 

şekilde tespit edilir 

 Tıbbi yardım istenir (112). 

 Tüm etkinlik bileşenleri toplanma 

alanında toplanır.  

 Her yönetici (başhakem, kafile 

başkanları, yarışma yöneticisi…) 

sorumlu olduğu kişilerin 

yoklamasını yapar.  

 Bu sırada aşırı panik havası 

oluşumunun önüne geçilmesi 

gerekir.  

 Tahliye sırasında sakin ve sessiz 

olunmaya çalışılır. 

 Oyuncular, yaşlılar, engelli ve 

hastalar tahliyede öncelikli 

kesimlerdir. 

 Koşarak uzaklaşılmaz.  

 Tahliye sırasında raylı veya döner 

kapılar, asansörler ve geçiş 

turnikeleri kesinlikle kullanılmaz.  

 Yerleşkedeki binaların kat 

durumları da göz önünde 

bulundurularak tahliye anında 

oluşabilecek yaralanmalara 

zaman kaybetmeden müdahale 

edilebilmesi için yaralıların tahliyesi 

öncelikli yapılır. 

 Tahliye sırasında ilgili birimler 

öncelikle kurtarılması gereken 

dosya, belge, bilgisayar gibi 

dokuman ve araçları da kurtarır.   

 Tahliyenin tamamlanmasının 

ardından acil durum yönetimi, 

yerleşkede arama-tarama 

yaparak etkinlik alanlarında 

kalanların olup olmadığını saptar. 

 

 Etkinlik alanında oyuncu, hakem 

antrenör, çalışanlar veya diğer 

bileşenlerden birinin ölümü. 

 Etkinliğin doğru ve istendik 

biçimde yürütülmesini engelleyen 

salgın hastalıklar.  

 Toplu yemek sırasında sindirim 

sistemi rahatsızlıkları. 

 İshal veya zehirlenmeler. 

 Etkinlik alanında silahlı saldırılar, 

terör eylemleri, bomba ihbarı. 

 Etkinlik alanında tecavüz/cinsel 

taciz duyumları veya olayları. 

 Sağlıkla ilgili ciddi problemleri (sara 

nöbeti, panik atak...) olan 

katılımcıların varlığı. 

 İlkyardım veya tahliye 

gerektirecek olaylar ve kazalar 

(kayma, takılma, düşme, yanıklar, 

uzuv yaralanmaları, elektrik 

çarpmaları).  

 

AACC İİLL   DDUURRUUMM  SSOORRGGUUSSUU  
 Tüm giriş/çıkışlar görüldü mü? 

 Acil durumlarda toplanma yerleri 

görüldü mü? 

 En yakın hastane ve eczanelerin 

nerelerde olduğu, yol seçenekleri 

belirlendi mi? 

 Yangın merdivenleri, yangın tüpleri 

ve yangın dolaplarının nerede 

olduğu saptandı mı? 

 ‘Şimdi bulunduğunuz yer’ gösteri 

şeması incelendi mi? 
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