
Depremler, kasırgalar ve tayfunlar, hortumlar, tsunamiler, orman 
yangınları, seller – son yıllarda bunların ve diğer doğal afetlerin 
haberlerini okuduk. Tüm bu felaketler, doğrudan, korkunç zararlara 
sebep olabilir. Tehlikeli malzeme depolama ve üretme tesislerine 
olabilecek etkileri nedeni ile de ayrıca zarara sebep olabilirler. 
Fabrikanızda ne tür doğal felaketler olabileceğini biliyor musunuz? 
Bu felaketlere hazırlanmak için ne yapılması gerektiğini ve felaket 
sonrası nasıl toparlanılacağını biliyor musunuz? 

“Bir gram önlem bir kilo tedaviye bedeldir.” - Benjamin Franklin

Haziran 2011
Doğal afetlere hazırlıklı mısınız?

Ne yapabilirsiniz?
Dünyanın en büyük ticari varlık sigorta 

şirketlerinden biri olan FM Global, “Doğal 
Afetlerle flört etme” adlı 2010 yılı raporunda, 
organizasyonların, doğal afetlere hazırlanmada 
başarısız olmalarının bazı nedenlerini irdeledi. 
Bazı bulgular şunlardır:

İnsanlar, doğal afet riskini hafife alır –
“burada olmaz” diye düşünür.

Bir felaket yaşanmadan ne kadar çok zaman 
geçerse, insanların, bunun olabilirliğini inkar 
etmesi o kadar kolaylaşır. 

Şirketler, bir doğal afetle başa çıkmaya, ne 
kadar iyi hazırlanmış olduklarını abartırlar. 

Bir çok şirket, hasarı en aza indirecek önleyici 
tedbirler almak yerine, afet sonrası toparlanmaya 
odaklanır.

www.iomosaic.com
www.aiche.org/ccps

1 – 11 Mart 2011’de Japonya’nın Tōhoku şehrinde meydana gelen deprem sonrası
yanan petrol rafinerisi; 2 – Oklahoma’ da bir hortum; 3 – California’ da orman 
yangını; 4 – Mart 2011’ deki deprem sonrası Fukushima nükleer santralindeki 
hasar
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Doğal bir afetin, fabrikanızda yaratabileceği doğrudan etkiyi 
ve de afetin sebep olabileceği yardımcı servis kesilmelerinin 
etkilerini anlayın. 

Fabrikanızın, afetler için olan acil durum planlarını gözden 
geçirin. Planların bir anlam ifade ettiğinden emin olun – gerekli 
görevleri mevcut zaman ve kaynaklarla gerçekten yerine 
getirebilecek misiniz? Şayet problem görüyorsanız, çekinceleriniz 
hakkında yönetimi bilgilendirin.  

Bir doğal afete hazırlanmada, müdahalede ve sonrasında 
gerekecek tüm ekipman ve Kişisel Koruyucu Ekipmanın (KKE)   
mevcut, düzgün şekilde bakımı yapılmış ve kullanıma hazır 
olduğundan emin olun.  

Doğal afetlere hazırlanma ve müdahale etme tatbikatlarına 
katılın, bunları ciddiye alın, ve tatbikatlarda gördüğünüz herhangi 
bir problemi  rapor edin.

FM Global’in raporunu www.fmglobal.com/disaster
adresinden indirip okuyabilirsiniz.

Bunları biliyor musunuz?

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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