
Ne yapabilirsiniz?

Faciay önlemek için üstünüze dü eni yap n!

3 Aral k 1984 (30 y l önce), gece 
yar ndan hemen sonra, Bhopal, Hindistan’da 
bulunan bir zirai mücadele ilac  tesisi, havaya 
yakla k 40 ton toksik metil izosiyanat (MIC) 
sald . Binlerce ölü, yüz binlerce yaral  oldu u 
gibi uzun sürensa k, çevresel ve ekonomik 
etkileri oldu. Bu olay genelde tarihteki en 
kötü sanayi facias  olarak addedilmektedir.

MIC depolayan E610 tank na su girdi i 
dü ünülmektedir (1). Tank n tahliye vanas  
açan  ve bas nc  aç a ç karan,  veren bir 
tepkime ile sonuçlanm r. Saha ve kumanda 
odas nda bulunan baz  kritik aletler (2) 
düzgün çal yordu. So utma sistemi (3) 
servis d yd  ve so utucu bo alt lm . 
Tahliye vanas ndan ç kan gaz, bak m için 
durdurulmu  olan kostik y kay ya (4) geçti. 
Oradan gaz, a nm  boru tesisat n 
de tirilmesini bekleyen ayn  zamanda 
durdurulmu  olan yakma bacas na (5) 
geçmi ti. Toksik gaz  i lem görmeden 
atmosfere sal nm  ve yüz binlerce insan  
maruz b rakm .
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Kurumunuzdaki, yöneticiler, tesis yönetimi, mühendisler ve teknik personel, birim yönetimi, nezaretçiler ve 
ustalar, operatörler, bak m-onar m i çileri, hatta ofis çal anlar  ve hizmetliler bile dahil olmak üzere, herkes

daki soruyu cevaplayabiliyor olmal . Ki inin görev sorumlulu una ba  olarak cevaplar n de iklik 
gösterece i aç k, ancak herkesin Bhopal facias  gibi büyük kötü bir olay  önlemek için kendi rolünü bilmesi 
gerekmektedir.

Çal m yerde ve i imde gerçekle ebilecek en kötü ey nedir?
Bunun gerçekle mesini önleyecek hangi sistemler bulunuyor (önleyici sistemler)?
Bu önleyici sistemlerin uygun oldu unu ve düzgün çal  nas l bilebilirim? 
Bu olay n gerçekle mesi halinde, müdahale edecek hangi sistemler bulunuyor (hafifletici sistemler)?
Bu hafifletici sistemlerin uygun oldu unu ve düzgün çal  nas l bilebilirim?
Bu hafifletici sistemlerden herhangi biri, Bhopal’da oldu u gibi, devre d  b rak lm  m ?
Bu hafifletici sistemlerin düzgün çal ndan emin olmak için benim yapmam gereken nedir?

Tasar mda, yönetimde, güvenlik kültüründe ve tesisin i letilmesinde facian n 
ya anmas nda pay  olan birçok kusur vard . nternette olay  ince ayr nt yla 
aç klayan birçok iyi kaynak bulabilirsiniz. Bu ay, bu olay ile ilgili ve sizin için 
görevinizde ne anlama geldi i konusunda bilgi edinmek için biraz zaman ay n.

Not: Tüm fotograflar, Aral k 2014’te 
Bhopal’deki tesiste çekilmi tir.

Yukar da: Tesisin kumanda odas nda 
bir levha: “Güvenlik herkesi ilgilendirir” 
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taraf ndan desteklenmi tir.
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