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Acil durumda kaçış – solunum 

koruması nasıl seçilir

Her yıl çalışma koşulları yüzünden dünya genelinde 2,8 milyon işçi1 hayatını 
kaybetmektedir. Bu yüzden her türlü işletmede, özellikle de proses endüstrisindeki 
şirketlerde hedef, Operasyonel Mükemmelliğe ulaşırken aynı anda olabilecek en 
yüksek güvenliği ve sıfır kaza oranını sağlamaktır. Ancak tüm düzenlemelere 
ve önleyici tedbirlere rağmen tehlikeli durumlar yine de oluşabilir. Bu durumda 
çalışanlar, güvenlik önlemleri konusunda yeterli eğitimi almış ve uygun ekipmanla 
donatılmış olmalıdır.
1  ILO (International Labour Organization-Uluslararası Çalışma Örgütü), “İşyerinde tehlikeli kimyasallara 

maruz kalma ve bunun sağlık üzerindeki etkileri: A global review”, 2021
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ACİL DURUMDA KAÇIŞ – SOLUNUM KORUMASI NASIL SEÇİLİR

Acil bir durumun oluşmasını engellemedikleri için kaçış respiratörleri 
bazen acil durum planına uymada vazgeçilebilir bir gereksinim olarak 
görülür. İyi SOPʼları (standart çalışma prosedürleri) ve ‘yedekli planlarıʼ 
olan bir iş yeri, kaza riskini yeterli oranda azalttığına inanabilir ve bu 
yüzden yüksek kalitede kaçış respiratörlerine yatırım yapmanın gerekli 
olmadığını düşünebilir. Ancak bu oldukça riskli bir varsayımdır.

Öyle ki endüstriyel ortamlardaki çoğu gaz öylesine toksiktir ki birkaç kere 
solumak hayati tehlike demektir; mesela hidrojen sülfit (H2S). Hidrojen 
sülfit, petrol ve gaz sektöründe karşılaşılan en tehlikeli maddelerden 
biridir. Renksiz bir madde olup yerde birikir, bu yüzden de hidrojen sülfit 
konsantrasyonlarının sürekli izlenmesi, erken tespiti ve değerlendirilmesi 
kritik önem taşır. İşçilerin tehlikeli bir ortamda güvende kalmasını 
sağlamak için H2S dedektörleri şarttır. Bu dedektörler hidrojen sülfit 
varlığını algılayabilir ve önceden belirlenen bir minimum veya maksimum 
H2S sınırına ulaşıldığında işçileri uyarır. İşte bu durumda respiratör tercihi 
ve bunların doğru kullanımı, işçilerin hayatını korumada kritiktir.

Doğru türde ve miktarda kaçış respiratörü temini

Daha en baştan tehlike oluşumunu önlemek için her şeyi yapmak 
önemli bir husustur. Bir o kadar önemli başka bir husus da en iyi ve 
doğru miktarda kaçış respiratörünü belirlemektir. İşte nasıl yapacağınız:

1. Proses Tehlike Analizi (PHA)

Bir acil durum planında ilk adım, iş yerindeki tehlikeleri ve hem muhafaza 
hem de güvenlik önlemlerinin işe yaramaması durumunda oluşacak 
etkileri belirlemektir. Birçok endüstriyel tehlike ve risk söz konusudur, 
ancak insan solunum sistemi açısından yüksek tehdit oluşturan en 
yaygın üç endüstriyel tehlikeden bahsedilebilir:

Yangın tehlikesi
Yangın, kelimenin tam anlamıyla her endüstriyel ortamda bir risktir, ancak 
en ciddi tehlike personel dumana maruz kaldığında oluşur. Yangınla 
bağlantılı ölümlerin en büyük sebebi yanıklar değil, karbonmonoksit 
zehirlenmesidir. Yüksek sıcaklıkta proseslerle veya yanıcı maddelerle 
çalışan her sektör, yangın tehlikelerine çok hazırlıklı olmalıdır.

Tehlikeli ve toksik maddelere maruz kalanlar, sadece proses endüstrisinin 
kendi çalışanları değildir. Neredeyse tüm ekonomik sektörlerde çalışanlar, 
yaşamı tehdit eden bileşenlerin neden olduğu tehlikelerle karşı karşıya 
kalabilir. Bununla birlikte petrol ve gaz keşif sahalarında, rafinerilerde veya 
kimyasal tesislerinde çalışırken yaşam ve sağlık açısından ciddi sonuçları 
olabilecek tehlikeli maddelere maruz kalma riski çok daha yüksektir.

Tehlikeli ortamlarda çalışma için risk yönetimi

Özellikle kimyasal, fiziksel veya başka teknik işlemlerle ham maddelerin 
çıkarıldığı, taşındığı ve işlendiği imalat sektöründeki endüstriyel tesisler 
bu nedenle katı güvenlik düzenlemelerine tabidir.

İngiltereʼde Sağlık ve Güvenlik Dairesi (HSE) gibi resmi kurumlar ve 
ABʼye yönelik Kimyasal Maddeler Direktifi ve OSHA 29 CFR 1910 
(Proses Güvenliği Yönetimi için Uyum Kılavuzları ve Tavsiyeler) gibi 
düzenlemeler, çeşitli alt bölümleri ile birlikte işçileri korumak için 
belirlenen bölgesel standartlara örneklerdir.

Bu düzenlemelere uymak için risk değerlendirmeleri yapılmalı ve karşı 
önlemler alınmalıdır. ALARP ilkesi uyarınca tanımlanan riskler en 
azından “As Low As Reasonably Practicable” (makul olarak mümkün 
olan en düşük düzeyde) tutulmalıdır. Başka bir deyişle HSE açıklamasına 
göre “Makul olarak mümkün olan demek, bir riskin o riski kontrol etmek 
için gereken çabaya, zamana ve maliyete karşı tartılması demektir”. 
Bu nedenle ALARP, iş yeri risklerinin kontrol edilmesini beklediğimiz 
seviyeyi tarif eder.2

Tehlikeli proseslerle çalışan personel, etkin bir tehlike kontrol planı 
kapsamında birlikte işlemesi gereken bir dizi savunma hattıyla 
korunmalıdır:

Muhafaza
Tüm tehlikeli maddeleri izlemek için standart çalışma prosedürleri 
(SOPʼlar) ve mühendislik kontrolleri, örn. onaylı ekipman, boru tesisatı 
ve proses tasarım özellikleri.

Yedek kontroller
Birinci seviye tehlike kontrollerinin beklenmedik şekilde çalışmaması 
veya hasar görmesi durumunda bunlar devreye girer. Örnekler arasında 
basınç emniyet valfleri, yıkayıcılar, fişekler, genleşme ve taşma depoları 
veya yangın söndürme sistemleri yer alır.

Acil durum müdahalesi
Muhafaza ve koruma tedbirlerinin işe yaramaması durumunda tesisi 
ve personeli korumak için hayati bir husustur. Riske ve tehlikeye bağlı 
olarak bu müdahale basit bir tahliye planından kaçış respiratörleri, kaçış 
odaları/güvenlik bölgeleri, HAZMAT (veya yangın) kontrol ekipleri ve 
ayrıca arama ve kurtarma prosedürlerini de içeren karmaşık bir acil 
durum müdahale senaryosuna kadar değişiklik gösterebilir.
Muhafaza ve güvenlik önlemleri halihazırda alındıysa bazen yanlış bir 
güvenlik hissi oluşur, bu da üçüncü adımın ihmal edilmesine neden 
olur. Ancak bu üç husus birlikte işlemezse felaket veya ölüm ihtimali 
katlanarak artar.

2 https://www.hse.gov.uk/managing/theory/alarpglance.htm

https://www.hse.gov.uk/managing/theory/alarpglance.htm
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Toksik salımlar
Bu, bir proses veya konteynerden yüksek konsantrasyonda kimyasal, 
buhar veya gaz salımını ifade eder. Bu toksinler PHAʼya göre tanımlandığı 
için genellikle bilinir. Örneğin bir petrol sondaj platformundan hidrojen 
sülfit veya bir kimyasal prosesten klor, fosgen ya da amonyak salınabilir. 
Benzen gibi bazı maddeler, düşük konsantrasyonlarda bile zararlıdır.

Oksijen eksikliği
İnsan solunum sistemi açısından üçüncü en yaygın tehlike, koşulların 
hızla değiştiği kapalı alanlar gibi değişebilen veya tehlikeli hale dönüşen 
ortamlardır. Burada toksinler birikebilir veya bir oksijen eksikliği oluşabilir, 
bu da boğulmaya neden olur.

2. Acil durumların şiddeti

Bu bilgiler, acil duruma uygun respiratörü seçmede önemlidir. Şiddet, 
NIOSH tarafından “CBRN Hava Temizleyici Kaçış Respiratörü Standardı” 
belgesinde tanımlandığı şekliyle Yüksek, Özgün ve Düşük tanımlarına 
göre sınıflandırılır.
Gereken ekipman, aşağıdaki soruların cevaplarına bağlı olacaktır:
•   Ortamda bilinmeyen toksin salımı/varlığı var mı?
•   Ortamda oksijen düşük mü (hacme göre <%19,53)?

Bu soruların birinin veya her ikisinin de cevabı “evet” ise acil durumun 
şiddeti yüksektir. Bilinç kaybı ve hayati tehlike riski vardır. Oksijenin 
yeterli olduğu bir alana kaçış için işçilerin hemen solunum yardımına 
ihtiyacı vardır.

•   Ortamdaki bilinen maddelerin salımı/varlığı belirlenebiliyor mu?
•   Evet ise konsantrasyonlar biliniyor mu?

Konsantrasyonlar belirlenebiliyorsa veya düşükse çalışma ortamında 
yeterli oksijen vardır.
Not: Maruz kalma sınırları ve bazen konsantrasyonların ölçüm birimi, 
belirli bilinen maddeler için ülkeye ve standarda göre değişiklik 
gösterebilir. Yerel düzenlemelere göre ölçüm yapılması önemlidir.

•   Kaçış rotası ne kadar uzun / güvenli bir yere ulaşmak için gereken 
süre ne?

Riskin yapısının ve kapsamının anlaşılması, uygulamalarınıza uygun 
respiratörlerin seçilmesinde iyi bir kılavuzdur. Bununla birlikte bir 
respiratörün iyi koruma sağlaması, belirli bir uygulama için en iyi 
seçenek olduğu anlamına gelmez. İlgili tüm faktörlerin değerlendirilmesi, 
göreviniz için uygun maliyetli ve güvenli bir çözüme karar vermede size 
yardımcı olacaktır.

3. Uygulama için doğru kaçış respiratörünün belirlenmesi

Bu, iki adımlı bir süreçtir: İlk olarak seçenekleri, etkin koruma sağlayacak 
kaçış respiratörlerine indirgeyin. İkinci olarak da en iyi seçeneği belirlemek 
üzere farklı respiratör türlerinin artılarını ve eksilerini değerlendirin.

Kaçış respiratörü türleri şunlardır:
• Filtreli kaçış cihazları

•  Bağımsız hava besleyici respiratörler, örneğin 
  - Bağımsız acil durum kaçış solunum cihazı (EEBD)
  - Kaçış tüplü basınç talebi beslemeli hava respiratörü (SAR)
  - Bağımsız solunum cihazı (BSC)
  - Bağımsız ferdi kurtarıcı (SCSR)

Bazı respiratörler birçok farklı durumda kullanılabilir. Bazıları sadece 
tek kullanımlıkken bazıları yeniden kullanılabilir. Aşağıdaki veri görseli, 
acil durum ve kaçış senaryolarındaki potansiyel tehlikeler için uygun 
koruyucu çözümleri seçmede yardımcı olabilir:

Solunum korumasının gerekeceği süreyi (veya kat 
edilecek mesafeyi) bilmek, maddeye maruz kalma 
veya oksijen yetersizliği riski altındaki işçilere yardımcı 
olmada en uygun teknolojiyi belirlemek için şarttır.

3 Yerel düzenlemeler göz önünde bulundurulmalıdır

BSC: Dräger PAS Lite SAR: Dräger PAS Colt

EEBD: Dräger Saver CF SCSR: Oxy 3000/6000

Dräger PARAT 7500 Dräger PARAT 1200

ACİL DURUMDA KAÇIŞ – SOLUNUM KORUMASI NASIL SEÇİLİR

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/standardsdev/cbrn/escape/concepts/apercon-090502.html
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Doğru kaçış cihazlarının seçimi

Yaşamı tehdit eden acil durumlar her sektörde her an meydana gelebilir. Doğru risk analizi ve güvenlik planlaması, olabilecek her türlü 
acil durum senaryosunu göz önünde bulundurmalıdır. Belirli bir amaç için hangi kaçış cihazının en uygun olduğunu toksik gazların olası 
konsantrasyonu, oksijen eksikliği ve güvenli bir yere ulaşmak için gereken mesafeyi de içeren kriterler belirler. Planlamanıza yardımcı 
olacak bu acil durum kaçış şemasını kullanın.

POTANSİYEL KAÇIŞ SENARYOSU NEDİR?

Maksimum 15 dakikada güvenli 
bir yere doğrudan kaçış
Tehlikenin olası 
konsantrasyonu bilinir
Ortam havasında yeterli 
oksijen vardır

Güvenli bir yere 
doğrudan kaçış
Tehlikenin olası 
konsantrasyonu yüksektir 
veya bilinmez
Oksijen eksikliği mümkündür

Solunabilir bir ortama kaçış 
mümkün değildir
Kaçış rotasının uzunluğu, 
birkaç kaçış aşaması 
gerektirir

OLASI SAĞLIK TEHLİKELERİ
Kafa Karışıklığı, Hareket Kabiliyetinde Azalma, Solunum Durması, Ani Baygınlık, Yaralanma, Boğulma
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Yeterli oksijen
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Yetersiz oksijen

Maks. 15 dakikalık
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Yüksek veya 
bilinmeyen toksik 
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Yetersiz oksijen

30 ila 60 dakikalık 
kaçış yolu

Yüksek veya 
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İlk müdahale ekibi 
olarak görev yapma 
ihtiyacı

Solunabilir bir ortama hemen 
kaçış mümkün değildir

Kurtarma operasyonları 
gereklidir veya birkaç kaçış 
aşaması gereklidir

Kurtarma odasına veya 
değiştirme/yeniden dolum 
istasyonuna kaçış süresi maks. 
15 dakika veya 60 dakika
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Yeniden  
kullanılabilir  
basınçlı hava 
kaçış cihazı

Tek kullanımlık, 
bağımsız ferdi 

kurtarma 
cihazı (SCSR)

Çalışma ve kaçış 
cihazı olarak onaylı
bağımsız solunum 

cihazı (BSC)

Sığınma ve
Kurtarma
Odalarıörn. Drager PARAT 

4700 ve 7800
Filtreli Başlıklar örn. Dräger Saver örn. Oxy 6000 örn. Drager PAS Colt

Yeniden kullanılabilir 
basınçlı hava kaçış cihazı

Tek kullanımlık
SCSR
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Sığınağı veya Başka

Özelleştirilmiş Çözümler:
örn. Dräger Saver veya PAS 
Colt, bir charge-air sistemine 
fişli bağlantı veya kurtarma 
odasına bağlantı ile yeniden 

doldurulabilir

örn. Oxy 6000
Maks. 60 dakikalık 

ferdi kurtarıcı, 
sığınma istasyonunda 

değiştirme

örn. Dräger Saver veya
PAS Colt, bir charge-air 

sistemine fişli bağlantı veya 
kurtarma odasına bağlantı ile 

yeniden doldurulabilir

Kurtarma Odaları ve
Kendine Yeten Ortamlar
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Eğitim – acil durum müdahalesi hazırlığında kilit 
unsur

Hiç kimse endüstriyel bir acil durum senaryosu arzulamaz, ama sahadaki 
hem iş sağlığı ve güvenliği yöneticilerinin hem de işçilerin böylesi bir 
olayın meydana gelmesine karşı hazırlıklı olması gerekir.

Acil bir durumda kolayca panik yaşanabileceğinin farkında olmak hayati 
önem taşır. Kaçış ekipmanının takılması ve kullanılması, otomatik bir 
işlem olmalıdır. Bazı toksinlere birkaç saniye bile maruz kalmak, korkunç 
sonuçlar doğurabilir.

Düzenli ve sık eğitim, bunun temel bir parçasıdır. Yükleniciler dahil 
çalışanlara, yetkili eğitim personeli tarafından kaçış respiratörünün hızla 
ve doğru şekilde nasıl takılıp çıkarılacağı tekrar tekrar öğretilmelidir. 
Acil durum simülasyonları ve tatbikatlar da eğitimin bir parçasıdır.

En baştan itibaren kaçış respiratörünün neden gerektiği de net şekilde 
açıklanmalıdır. Bir tehlikenin sonuçlarına dair sağduyulu bir fikir sahibi 
olmak, işçilerin acil bir durumda kaçış respiratörünü gerçekten kullanma 
ihtimalini artırır. Çalışanlar, tehlikeli ortamdan veya acil durumdan 
uzaklaştıktan sonra tehlikeli maddelerle olası temastan kaçınmak için 
KKDʼnin çıkarılması konusunda da eğitim almalıdır.

Acil durum müdahalesi için en iyi respiratörün seçilmesi ve kullanılması, acil  
durum müdahale planının temel bir parçası ve iş sağlığı ve güvenliğine 
önemli bir yatırımdır. Çalışanların, tehlikeli maddelere olası maruz kalmaya 
karşı olabildiğince korunmasını sağlamak için üçüncü güvenlik önlemi 
hattıdır.

Tam hizmet güvenlik sağlayıcısı olarak Dräger size sadece uygun 
ekipmanı sağlamakla kalmaz, ayrıca güvenlik kültürünüzü değerlendirir, 
risk profilinizi belirler, bir güvenlik sistemi hazırlayıp tanımlar ve bir acil 
durum ve kriz yönetimi kurar.

Endüstriyel uygulamalara yönelik 
Kaçış ve Kurtarma çözümleri 
hakkında ayrıntılı bilgi edinmek 
için buraya tıklayın veya okutun:
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https://www.draeger.com/tr_tr/Safety/Escape-Rescue-Solutions?cid=qr-tr-2023-01-02-escape-rescue-solutions
https://www.draeger.com/en_uk/Safety/Escape-Rescue-Solutions?cid=qr-uk-2022-07-03-emergency-escape-respirator-wp-global

