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• 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ‘nun
• Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 
• MADDE 11 – (1) İşveren; 
• a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre 

şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları 
önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini 
etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve 
bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri 
alır. 

• b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere 
gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum 
planlarını hazırlar. 



• c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve 
taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile 
işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, 
koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri 
konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli 
yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak 
eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır 
bulunmalarını sağlar. 

• ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve 
yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla 
irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.



• Tahliye 
• MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin 

meydana gelmesi durumunda işveren; 
• a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp 

güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli 
düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. 

• b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, 
gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler 
dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez. 



• (2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin 
güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve 
amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; 
istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut 
teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine 
imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya 
dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden 
dolayı sorumlu tutulamaz.



• İş Sağlığı ve Güvenliği-Acil Durum Eylem Planı 
Hazırlanması Eğitimi

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesiyle Kanunda belirtilen istisnai kurum 
ve kuruluşlar hariç tüm işyerleri iş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) çalışmaları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. 
Kanunun ikincil mevzuatı olarak yürürlüğe giren 
yönetmeliklerden birisi olan İşyerlerinde Acil 
Durumlar Hakkında Yönetmelikle acil durum planı 
hazırlanması da, söz konusu işyerleri için zorunlu hale 
gelmiştir.

• Eğitim, acil durum eylem planı hazırlama konusunda 
dikkat edilmesi gerekenler, uyulması gereken 
kanunlar, plan hazırlama teknikleri ve örnek 
uygulamalar hakkında bilgi verir.



• ACİL DURUM YÖNETİMİ 
• İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, İSG faaliyetlerinin 

kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olacak biçimde 
sistematik bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme 
yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan bir 
araçtır. İşyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sistemlerinin altında olmazsa olmazlardan biri de acil durum 
başlığıdır. 



• Acil durum yönetimi, dört aşamadan oluşan ve birbirini takip 
eden bir süreci içerir: 

• Önleme: Acil durumları önlemek veya etkilerini azaltmak 
için, düzenleyici fiziksel veya operasyonel tedbirlerin 
alınması 

• Hazırlık: Düzenlemeler ve tüm gerekli kaynakların acil 
durumları önlemek için seferber edilmesi, 

• Müdahale: Acil durum meydana geldikten hemen sonra 
etkilerinin en aza indirilmesi 

• Yenilenme: Tesislerin mümkün olduğunca kısa sürede 
yenilenmesi ve maruz kalan topluluğun bu durumu çabuk 
atlatması için düzenlemeler yapılması 



• Risk yönetimi ,İnsan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili 
risklerin değerlendirilmesi, iş kazası veya meslek 
hastalıklarının nedenleri ve bunları etkileyen faktörlerle ilgili 
en geçerli bilgiyi toplayarak tehlikelerin ortaya çıkmasını 
engellemek için etkili bir güvenlik ağı kurmak şeklinde 
tanımlamaktadır.



• Bu alanda önemli bir kaynak olan ve uluslararası kabul gören iş 
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı OHSAS 18001’in TSE 
tarafından uyumlaştırılan hali TS 18001’de işyerlerinin acil 
durumlar hakkında yapması gerekenler aşağıda belirtilmiştir: 

• Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını 
tahmin etmeli, bu durumlarda yapılacakları belirlemeli ve 
bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve yaralanmaları 
önlemek veya azaltmak için plan ve prosedürler oluşturmalı ve 
bunları sürdürmelidir. 

• Kuruluş, özellikle olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından 
sonra acil durum hazırlıklarını, bu durumlarda kullanılacak planları 
ve prosedürleri gözden geçirmelidir. 

• Kuruluş, pratik olan yerlerde bu gibi prosedürleri periyodik olarak 
da denemelidir. 



• Bu alanda önemli bir kaynak olan ve uluslararası 
kabul gören iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 
standardı OHSAS 18001’in TSE tarafından 
uyumlaştırılan hali TS 18001’de işyerlerinin acil 
durumlar hakkında yapması gerekenler aşağıda 
belirtilmiştir:

• Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme 
olasılığını tahmin etmeli, bu durumlarda yapılacakları 
belirlemeli ve bunlardan kaynaklanabilecek 
muhtemel hastalık ve yaralanmaları önlemek veya 
azaltmak için plan ve prosedürler oluşturmalı ve 
bunları sürdürmelidir.

• Kuruluş, pratik olan yerlerde bu gibi prosedürleri 
periyodik olarak da denemelidir.

•



• ISO 45001 her sektöre ve tüm organizasyonlara 
uygulanabilen, İSG faaliyetlerinin işletmenin genel 
stratejileri ile uyumlu hale getirildiği, sistematik ve sürekli 
iyileşmeyi hedefleyen etkin bir İSG yönetim aracıdır. 

• Bu standart yardımıyla kaza ve hastalık risklerinin 
belirlendiği, analiz edilip önlem alınarak en düşük 
seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu bir yönetim 
sistemi kurmak mümkündür. Bu standardın gerekleri tam 
olarak yerine getirildiği takdirde çalışanlar; acil durumlara 
hazır, İSG performansını izleyen, sonuçlarını iyileştirme 
faaliyetlerinde kullanan, elde ettiği tüm nicel ve nitel 
verileri dökümante edip İSG faaliyetlerine gereken önemi 
veren ve bu yolla çalışanlarını korumayı ön plana alan bir 
işletmenin parçası haline gelmektedir. 



• ISO 45001’in temel amacı, İSG ile ilgili yerel ve uluslararası 
yasal mevzuat ve standartları da göz önünde bulundurarak, 
işletmedeki söz konusu riskleri azaltmak ve hatta ortadan 
kaldırarak, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamı oluşturmak ve bu durumun devamlılığını sağlamaktır. 
ISO 45001’i diğer yönetim sistemlerinden ayıran en önemli 
fark, yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerinin mutlak surette 
dikkate alınmasını gerektirmesidir.



• ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 yönetim sistemlerinin ortak 
yanları;İş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, çevre koruma, 
acil durum 

• ISO 45001’i diğer yönetim sistemlerinden ayıran özellik 
Mevzuata uyum gerekliliği’dir

• ISO 45001 standardı, işyerlerinin İSG risklerini kontrol etmek 
ve performanslarını geliştirmek amacıyla ISO tarafından 
geliştirilmiş, risk değerlendirme temeline dayanan, dünyada 
kabul görmüş bir yönetim standardıdır. 

• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin 
yayınlandığı Şubat 2018 tarihinden önceki adı OHSAS 
18001’dir 













ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME ŞEMASI



ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME ŞEMASI





YANGINI MİNİMUM ZARARLA SÖNDÜREBİLMEK İÇİN 
YAPILMASI GEREKENLER

• YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ÜÇÜNCÜ 
AŞAMASI ERKEN VE ETKİN MÜDAHALEDİR.

• Bu nedenle 
• 1- Acil Eylem Planı Yapılmalı,
• 2- Müdahale Ekibi Kurulmalı, 
• 3- Bu Ekibin Eğitim ve Tatbikatları Yaptırılmalı, 
• 4- Bu Ekibe Yangınla Mücadele Donanımı Verilmeli, 

5- Yangınla Mücadele Araç, Gereç, Ekipman ve 
Sistemleri Her An Kullanıma Hazır Tutulmalıdır.



• YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
YÖNETMELİĞİ

• 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi 
Gazete



EK – 4 
• YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI 
• Bu ekte yer alan yükümlülükler, yapı alanının özelliğinin, yapılan iş 

ile tehlikelerinin ve çalışma şartlarının gerektirdiği durumlarda 
uygulanır. 

• A) YAPI ALANINDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ İÇİN GENEL ASGARİ 
ŞARTLAR 

• Yüksekte çalışma 
• 1– Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin 

oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma 
olarak kabul edilir. 

• 2– Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur: 
• a) Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri 

çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması 
sağlanır.



• b) Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize 
edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili 
hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin 
olunması sağlanır. 

• c) Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde 
ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır. 

• ç) Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli 
korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, 
kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava 
yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır. 







• İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA 
YÖNETMELİK

• Resmî Gazete Tarihi: 18.06.2013 Resmî 
Gazete Sayısı: 28681



• BİRİNCİ BÖLÜM
• Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
• Amaç
• MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum 

planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla 
mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken 
çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu 
konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul 
ve esasları düzenlemektir.

• Kapsam
• MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.
• Dayanak
• MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 

11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.



• Tanımlar
• MADDE 4 – (Değişik:RG-1/10/2021-31615)
• (1) Bu Yönetmelikte geçen;
• a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana 

gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, 
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, 
zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet 
gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları,

• b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil 
durumlarda yapılacak iş ve işlemler ile uygulamaya yönelik 
eylemlerin yer aldığı planı,

• c) Toplanma yeri: Acil durumların olumsuz sonuçlarından 
çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş 
güvenli yeri,

• ifade eder.
•



• İKİNCİ BÖLÜM
• İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
• İşverenin yükümlülükleri
• MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin 

yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
• a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre 

şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile 
çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden 
değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

• b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 
tedbirleri alır. 



• c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere 
gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

• ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların 
yapılmasını sağlar.

• d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve 
taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı 
ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; 
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım 
ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu 
konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir 
ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.



• e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve 
yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla 
irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

• f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike 
yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak 
ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı 
bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.



• g) (Değişik:RG-1/10/2021-31615) Varsa alt işveren ve 
geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları, müşteri ve 
ziyaretçiler ile işyerinde toplantı, seminer, konferans ve 
eğitim gibi toplu halde gerçekleştirilen faaliyetler için 
bulunan katılımcılar ve diğer kişilerin acil durumlar, tahliye 
planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri 
hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

• ğ) (Ek:RG-1/10/2021-31615) Acil durumlarda kullanılacak 
kişisel koruyucu donanımların ve müdahale 
ekipmanlarının işyerinde belirlenmiş acil durumlara ve acil 
durum ekiplerinin görevlerine uygun olmasını sağlar.

• (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların 
sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmaz.



• Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
• MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili 

yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
• a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan 

önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.
• b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda 

kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye 
düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın 
amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya 
çalışan temsilcisine haber vermek.



• c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki 
ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin 
talimatlarına uymak.

• ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma 
arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde 
davranmak.

• (2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin 
güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve 
amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; 
istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut 
teknik donanımları çerçevesinde müdahale 
edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, 
ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları 
müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.



• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
• Acil Durum Planının Hazırlanması
• Acil durum planı
• MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım 

veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların 
belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve 
sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin 
belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin 
oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum 
planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.



• Acil durumların belirlenmesi
• MADDE 8 – (Değişik:RG-1/10/2021-31615)
• (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar, yapılan 

risk değerlendirmesi sonuçları ile aşağıdaki ve benzeri 
hususlar dikkate alınarak belirlenir:

• a) Yangın ve patlama ihtimali.
• b) Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer 

maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme ve salgın 
hastalık ihtimali.

• c) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
• ç) Sabotaj ihtimali.



• Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
• MADDE 9 – (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil 

durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük 
etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır.

• (2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere 
tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve 
değerlendirmeler yapılır.

• (3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun 
olur ve toplu korumayı esas alır.



• Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
• MADDE 10 – (1) İşverence acil durumların meydana 

gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, 
haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi 
uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri 
belirlenir ve yazılı hale getirilir.

• (2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek 
çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere 
gerekli kontroller yapılır.



• (3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde 
çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için 
bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla 
izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında 
belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

• (4) (Değişik:RG-1/10/2021-31615) İşyerlerindeki; yaşlı, engelli, 
gebe çalışanlar ile kreşteki çocuklara tahliye esnasında refakat 
edilmesi için tedbirler alınır.

• (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 
27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

• (6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 
çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması 
muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

• (7) (Ek:RG-1/10/2021-31615) Acil durum müdahale ve tahliye 
yöntemleri, yakındaki işyerleri ve çevreden gelebilecek olumsuz 
etkiler de dikkate alınarak belirlenir.



• Acil durum ekipleri ve görevleri
• MADDE 11 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-1/10/2021-

31615)
• (1) İşveren; işyerlerinde aşağıda yer alan acil durum 

ekiplerini oluşturur:
• a) Söndürme ekibi.
• b) Kurtarma ekibi.
• c) Koruma ekibi.
• ç) İlk yardım ekibi.



• (2) Birinci fıkrada yer alan ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
• a) Söndürme ekibi: İşyerinde çıkabilecek yangınlara derhal 

müdahale ederek mümkünse yangını kontrol altına almak, 
yangının genişlemesine mani olmak ve söndürme faaliyetlerini 
yürütmek.

• b) Kurtarma ekibi: İşyerlerinde acil durum sonrası; çalışanların, 
ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini 
gerçekleştirmek.

• c) Koruma ekibi: Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel 
panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki 
koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, 
gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine 
bilgi vermek.

• ç) İlk yardım ekibi: Acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin ilk 
yardım müdahalelerini gerçekleştirmek.



• (3) İşveren, birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, 
kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için işyerlerinin 
tehlike sınıfına göre;

• a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 30 çalışana 
kadar,

• b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 40 çalışana 
kadar,

• c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışana 
kadar

• uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı 
destek elemanı olarak görevlendirir. Görevlendirme 
yapılırken (a) bendinde 30 ve katları, (b) bendinde 40 ve 
katları ve (c) bendinde 50 ve katları dâhil edilir. Ekiplerin 
görevlendirilmesine ilişkin örnek tablo Ek-3’te yer 
almaktadır.



• (4) 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde; acil durumlara 
ilişkin ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla irtibatı 
sağlamak ve birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, 
kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için uygun 
donanıma sahip ve özel eğitimli en az bir çalışanın destek 
elemanı olarak görevlendirilmesi yeterlidir.

• (5) İşveren, ilk yardım konusunda 29/7/2015 tarihli ve 
29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım 
Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

• (6) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi 
gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler 
halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip 
başı bulunur.



• (7) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli 
koordinasyonu sağlamak üzere koruma ekibinden sorumlu
veya sorumlular görevlendirilir.

• (8) Birinci fıkrada yer alan ekiplerde görevlendirilecek 
destek elemanları ve varsa yedekleri belirlenirken 
işyerindeki vardiya düzeni dikkate alınır.

• (9) Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek 
elemanlarının adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve 
iletişim bilgilerini içeren liste, işyerinde çalışanların görüş 
seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır.

• (10) Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek 
elemanlarının işyerinden ayrılma, yer değişikliği ve benzeri 
durumlarda yerine yeniden görevlendirme yapılır.



• Dokümantasyon
• MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları 

kapsayacak şekilde dokümante edilir:
• a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
• b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
• c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
• ç) Belirlenen acil durumlar.
• d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
• e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.



• f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini 
gösteren (Değişik ibare:RG-1/10/2021-31615) TAHLİYE PLANI:

• 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil 
durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

• 2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
• 3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin 

de yer aldığı (Değişik ibare:RG-1/10/2021-31615) KROKİ.
• 4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, 

sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
• 5) (Değişik:RG-1/10/2021-31615) Acil durumlarla ilgili ulusal ve yerel 

kurum ve kuruluşların acil durum irtibat numaraları.
• 6) (Ek:RG-1/10/2021-31615) İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya 

patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler.
• 7) (Ek:RG-1/10/2021-31615) Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, 

vanaları.



• (2) (Değişik:RG-1/10/2021-31615) İşveren tarafından onaylanan 
acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler 
tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır. 15/1/2004 
tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak 
güvenli elektronik imza ile imzalanmış olan acil durum planları da 
geçerlidir. Acil durum planı, acil durumla mücadele edecek 
ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

• (3) (Değişik:RG-1/10/2021-31615) Acil durum planı kapsamında 
hazırlanan tahliye planı, işyeri bina ve eklentilerinin giriş ve 
çıkışları ile katlarda, çalışanların görüş seviyesine uygun 
yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır.

• (4) (Ek:RG-1/10/2021-31615) Acil durum planı hazırlanırken 
kullanılabilecek örnek form Ek-1’de yer almaktadır.



• Tatbikat
• MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-1/10/2021-

31615) Hazırlanan acil durum planının uygulama 
adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve 
uygulanabilirliğinden emin olunması için işyerlerinde, 
ikinci fıkrada belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla 
belirlenen periyotlarla tatbikat yapılır, denetlenir ve 
gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici 
tedbirler alınır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, 
görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda 
yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat formu 
hazırlanır. Tatbikat formu hazırlanırken 
kullanılabilecek örnek form Ek-2’de yer almaktadır.



• (2) (Ek:RG-1/10/2021-31615)(1) Tatbikat 19/9/2013 
tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
kapsamındaki işyerleri için anılan Yönetmelik 
hükümlerine göre, diğer işyerleri için en geç yılda bir 
yapılır.

• (3) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan 
yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum 
planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

• (4) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş 
hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin 
koordinasyonu ile yürütülür.



• Acil durum planının yenilenmesi
• MADDE 14 – (1) İşyerinde (Ek ibare:RG-1/10/2021-

31615) veya yakın çevresinde, belirlenmiş olan acil 
durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların 
ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin 
meydana gelmesi halinde (Mülga ibare:RG-
1/10/2021-31615) acil durum planı tamamen veya 
kısmen yenilenir.

• (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız 
olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike 
sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli 
işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir 
yenilenir.



• Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
• MADDE 15 – (Değişik:RG-1/10/2021-31615)
• (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile söndürme, 

kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinde görevlendirilen 
destek elemanları hakkında bilgilendirilir.

• (2) İşe yeni alınan çalışana ve herhangi bir işverenden geçici 
bir süre için çalışmak üzere devralınan çalışanlara, iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile 
ilgili bilgilendirme yapılır.



• (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, 
yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. Söndürme, 
kurtarma ve koruma ekiplerine verilecek özel eğitimler Binaların 
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş 
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin işverence yürütülmesi halinde işveren tarafından 
verilebilir. Bu eğitimler, işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak 
belgelendirilir. Ayrıca bu eğitimler; Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı, işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu 
kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları 
eğitim merkezleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
üniversiteler, belediyeler veya itfaiyeler tarafından da verilebilir.

• (4) İlk yardım ekibindeki destek elemanlarının alacağı ilk yardımcı 
eğitimlerinin İlkyardım Yönetmeliği esaslarınca alınması sağlanır.



• DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
• Çeşitli ve Son Hükümler
• Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı
• MADDE 16 –
• (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 

güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil 
durum planları bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı 
hazırlığında dikkate alınarak kullanılır.

• Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları
• MADDE 17 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin 

paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin 
yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı 
işverenlerce ortaklaşa hazırlanır.

• (2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi 
bölgeleri veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum 
planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.



• Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil 
durum planları

• MADDE 18 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren 
bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda 
işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları 
işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.

• (Değişik ibare:RG-1/10/2021-31615)
• Süreksiz işlerde acil durum planlaması
• MADDE 19 – (1) (Değişik ibare:RG-1/10/2021-31615) Otuz iş günü 

veya daha kısa süren işlerde, işyerinin veya yapılacak işin mahiyeti 
itibarıyla çalışanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar 
için bu Yönetmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler 
işverence yapılır ve çalışanlar özel görevi bulunanlar ve acil 
durumlar ile ilgili bilgilendirilir.



• Acil durum planı rehberleri
• MADDE 20 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları 
ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının faaliyet 
gösterdikleri sektörde hazırladıkları rehber taslaklarından, 
Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden 
değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, 
meslek veya yapılan işlere özgü acil durum planı rehberleri olarak 
yayımlanır.

• Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar
• GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu 

Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde;
• a) Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde 

Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek revize edilir.
• b) İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli 

sayılır.



• Ekip eğitimlerinin tamamlanması
• GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan 

ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir 
yıl içinde tamamlanır.

• Mevcut acil durum ekipleri
• GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-1/10/2021-31615)
• (1) İşyerlerinde mevcut bulunan acil durum ekipleri, bu maddenin 

yayımı tarihinden itibaren altı ay boyunca görevlerini sürdürür ve 
mevcut dokümanlar geçerliliğini korur. Bu süre zarfında, bu 
Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen ekiplere uygun olarak 
destek elemanlarının yeniden görevlendirilmesi ve dokümanların 
güncellenmesi sağlanır.

• Yürürlük
• MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
• Yürütme
• MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı yürütür.



• (1) 1/10/2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe 13 üncü maddesinin 
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş 
ve mevcut diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 













* Sorumluluk alanı; destek elemanının, acil durumlara ilişkin görevini 
gerçekleştireceği işyerinin ilgili birim veya bölümüdür.



** Acil durum ekiplerinin koordinasyonu için koruma ekibinden 
sorumlu veya sorumlular tabloda belirtilmelidir.







*10’dan az çalışanı olan işyerlerinde söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için en az bir çalışanın 
destek elemanı olarak görevlendirilmesi yeterlidir.
** Söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin hesaplanmasında yukarıda belirtilen çalışan sayılarındaki artış dikkate 
alınarak Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak destek elemanı sayısı belirlenir ve görevlendirilir.”



• ACİL DURUMUN DUYURULMASI
• İşyerinde herhangi bir yangın çıkması durumunda, yangını 

ilk gören en az üç kere yüksek sesle “YANGIN VAR” diye 
bağıracak, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi 
çalıştırılacak ve kurtarma ekibi organizasyonuyla işyeri 
dolaşılarak olayın bütün personele duyurulması 
sağlanacaktır. Yangın büyüklüğüne göre gerekli hallerde 
itfaiyeye haber verilecektir. İşveren durumdan haberdar 
edilecektir.

• İşyerinde iş kazası meydana gelmesi durumunda, kazanın 
boyutuna göre gerekirse ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz 
sistemi çalıştırılacak ve işyeri ilkyardım ekibi olay yerine 
çağrılacaktır. İlkyardım ekibi gerekli bilgilere de ulaşarak 
(kimlik, kazalının durumu vb.) işyeri hekimi ve gerekli 
hallerde sağlık kurumlarına haber verecektir. İşveren 
durumdan haberdar edilecektir.



• İşyerinde patlama meydana gelmesi durumunda, ikaz 
düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılacak ve olay 
işyerinde çalışan bütün personele duyurulacaktır. İkaz 
sistemi dışında, kurtarma ekibi organizasyonuyla işyeri 
dolaşılarak olayın duyurulması sağlanacaktır. Olay derhal 
itfaiyeye haber verilecektir. İşveren durumdan haberdar 
edilecektir.



• İşyerinde kimyasal madde sızıntısı, dağılması söz 
konusu olduğunda, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz 
sistemi çalıştırılacak ve olay işyerinde çalışan bütün 
personele duyurulacaktır. Yangın, kurtarma ve 
ilkyardım ekipleri olay yerine çağrılarak yapılacak 
inceleme ve elde edilecek bilgilerle gerekli hallerde 
(sızıntının türü, büyüklüğü vb.) itfaiyeye haber 
verilecektir. İşveren durumdan haberdar edilecektir.

• Aşağıda acil durumlarda kullanılacak telefon 
numaraları verilmiş olup, işyerinde çalışan işçilere 
duyurulacaktır. 



ACİL DURUMLARDA İRTİBAT KURULARAK YARDIM İSTENECEK KURULUŞLAR VE TELEFON NUMARALARI

155 POLİS 185 SU ARIZA

156 JANDARMA 147 SİVİL SAVUNMA

110 İTFAİYE 112 AMBULANS

186 ELEKTRİK ARIZA 122 ARAMA KURTARMA



SAVAŞ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
• Savaş, ülkenin tamamının acil durum önlemi almasını gerektirecek 

bir olaydır. Savaş durumunda fabrikamızın faaliyetlerinin devamı 
yerel idareler ve şirket üst yönetimin alacağı kararlara bağlıdır. Zira 
şirketimize savaş esnasında, proseslerimizin özelliklerine bağlı 
olarak görevler verilebilir. 

• Savaş durumunda oluşabilecek tehlikelerin başlıcaları aşağıdaki 
gibidir;

• *Bombardıman,
• *Kimyasal serpinti,
• *Radyoaktif serpinti, 
• Tehlike anında, bu tehlikeleri ifade eden sirenler sivil savunma 

müdürlüklerince tespit edilmiştir. İstanbul’un muhtelif yerlerinde 
bulunan bu sirenler tehlikenin özelliğine uygun olarak çalınarak 
vatandaşlara haber verilir. İşletmemizin muhtelif yerlerinde de 
tabelalar şeklinde asılı bulunan bu işaretleri öğreniniz.



• Sarı İkaz: Üç dakika süren düz siren sesi. Saldırı ihtimali 
var demektir.

• Evde iseniz: Gaz, elektrik ve su vanalarını kapatıp, yanan 
ocak, tüp, soba vb varsa söndürünüz. Kapı ve pencereleri 
kapatıp perdeleri çekiniz ve hemen sığınma yerlerine 
gerekli malzemeleri alarak gidiniz.

• Açıkta iseniz: Hemen saklanabilmek için en yakın sığınma 
yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya 
elverişli yerlere gidiniz. 

• Şantiyede iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi kapatıp, 
Elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp hemen 
saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel 
sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere 
gidiniz. 



• Kırmızı ikaz: Üç dakika boyunca alçalıp yükselen siren 
sesi. Saldırı tehlikesi var demektir.

• Evde iseniz: Sarı ikazdaki önlemleri alınız. 
• Açıkta iseniz: En yakın sığınma yerlerine, köprü altı, 

çukur vb yerlere saklanarak vücudunuzun açık 
yerlerini örterek tehlikenin geçmesini bekleyiniz.

• Şantiyede iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi kapatıp, 
elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp hemen 
saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel 
sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli 
yerlere gidiniz. 

..............



• Siyah İkaz: Kesik kesik siren sesi ile veya radyo-tv. 
yayınıyla duyurulur. Radyoaktif serpinti veya kimyasal 
saldırı tehlikesi var demektir.

• Evde iseniz: Kırmızı ve sarı alarmdaki gibi tedbirleri alıp 
sığınak türü yerlere girerek kendiniz koruyunuz. Kimyasal 
saldırılar için maske bulundurulması faydalıdır.

• Açıkta iseniz: En yakın sığınma yerlerine gidiniz ve 
vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtünüz. 

• Şantiyede iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi kapatıp, 
Elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp hemen 
saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel 
sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere 
gidiniz. 



• Beyaz ikaz: Tehlike geçti demektir
• Radyo, televizyon, megafon vb. yollarla haber verilir. Bu 

işareti aldıktan sonra sığınma yerlerinden çıkabilirsiniz



• BASINÇLI KAPLARIN PATLAMASI HALİNDE YAPILMASI 
GEREKENLER

• Kompresör hava tankı veya buhar kazanı gibi basınçlı 
kaplar personel hatası, sabotaj, kullanım ömrünün 
bitmesi vd. sebeplerle patlayabilir. Gerekli önlemlerin 
alınmış olmasına rağmen patlama gerçekleşirse; 

• Oluşacak tehlikeden herkes haberdar edilir.
• Elektrik Bakım Sorumlusu ve Yardımcısı tarafından 

elektrikler kesilir.
• Bütün personel güvenli bölgeye alınırken, acil durum 

ekipleri toplanarak gerekli müdahaleyi gerçekleştirir. 
• Eğer yaralanan personel varsa ilk yardım ekibi 

tarafından ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye 
sevki sağlanır. 



• SABOTAJ HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER
• Kötü niyetli kişiler tarafından tesislere ve çalışanlara zarar 

vermek amacı ile kritik noktalara bomba atarak veya 
başka bir şekilde patlamaya sebep olarak ya da yemeklere 
zehirleyici madde konularak sabotaj yapılabilir. İç ve dış 
sabotaja karşı tüm personel dikkatli olmalı, şüpheli 
davranan kişileri yetkililere haber vermelidir. 

• Saldırı halinde ilk olarak telefonla polise haber verilir.
• Oluşan tehlike büyükse ve işyerinin tamamını tehdit 

ediyorsa alarm düğmesine basılarak tüm personel ve 
yetkililer tehlikeden haberdar edilir. 

• Eğer saldırgan silahlı ise müdahale edilmez polisin gelmesi 
beklenir. Saldırgan oyalanmaya veya nereye gittiği takip 
edilmeye çalışılır. Araçlı ise aracın plakası alınır.



• Eğer saldırgan silahsız ise yakalanmaya veya kaçması 
engellenmeye çalışılır.

• Saldırı bittikten sonra, saldırgan yakalanmaya çalışılırken, 
sabotaj sonucu çıkan acil duruma ekipler tarafından 
müdahale edilir. Gerekirse yardım istenir.

• Yemek zehirlenmesi olması durumunda önce etkilenen 
kişiler en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir. 112 Hızır 
Acile telefon edilir,

• Acil durum koordinatörü başkanlığındaki bir ekip 
tarafından olayın sebepleri araştırılır. Olayda kasıt tespit 
edilmesi durumunda ilgili kişiler hakkında kanuni işlem 
yapılması için yetkili kurumlara müracaat edilir. 



• SEL-SU BASKINI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER
• Su teması sebebi ile elektrik çarpma tehlikesine karşı Elektrik 

Bakım Sorumlusu ve Yardımcısı tarafından fabrikanın elektrikleri 
kesilir. 

• Su miktarı eğer tesislere büyük zarar verebilecek miktarda ise 
alarm ziline basılarak herkesin makinelerini kapatarak iş bırakması 
sağlanır. 

• Acil durum ekipleri ve diğer personelin de desteğini alarak suların 
fabrika içine girmesini engellemek için gerekli çalışmaları yapar. Bu 
çalışmalar suya yol verici kanallar açmak veya suyun önüne taş, 
toprak veya başka engeller yığarak set çekmek şeklinde olabilir. 

• Bu arada kurtarma ve koruma ekipleri kurtarılması gereken evrak 
veya malzemeleri kurtarmaya çalışır. 

• Gerek kanalın açılması veya içerideki suyun boşaltılması için 
duyulursa itfaiyeden yardım istenir.



• DEPREM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
• Deprem Anında Yapılması Gerekenler
• Deprem olduğunu anladığınızda bina içerisinde bulunuyorsanız ve 

çıkışa çok yakın bir noktada iseniz dışarı çıkarak Acil Toplanma 
Bölgesine gidin,

• Dışarı çıkamıyorsanız, sallantı tamamlanıncaya kadar;
• *Büroda çalışıyorsanız başınızı koruyarak çelik dolapların önüne 

veya masanın altına çökün,
• *Yapı alanında iseniz kolon altına veya duvara yaklaşın,
• *Yemekhanede bulunuyorsanız yemek masalarının altına girin.
• *Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak 

durun,
• *Çömelme işleminizi kollarınızı başınızın üzerine koyup, cenin 

vaziyeti şeklinde yapın,
• *Bulunduğunuz noktanın malzeme düşme tehlikesi uzak yerlerden 

olmasına dikkat edin,



• Üst katların pencere veya balkonlardan atlamayın, 
• Araba içerisindeyseniz arabayı açıklık bir alana sürün ve 

orada kalın. Köprülerden, alt geçitlerden ve elektrik 
direklerinden uzak durun.

• Deprem sırasında mümkünse,
• *Tehlike yaratmayacak şekilde makineler durdurulmalı,
• *Basınçlı gazlara ait tüplerin vanalarını kapatılmalı,
• *Ocak, soba vb. söndürülmeli,
• *El aletleri kapatılmalı,
• *Enerji sistemleri kapatılmalı,
• *Depremin bitmesi beklenmeden herhangi bir müdahale 

yapılmamalı.



• Depremden Sonra Yapılması Gerekenler
• Sallantı bitiminde kaçış yollarını kullanarak panik 

yapmadan acil toplanma yerine gidilmeli,
• İşyerinde bulunanların sayımı yapılmalı, mahsur kalanlar 

kurtarılmalı, 
• Gerekirse Sivil Savunma Müdürlüğünden yardım 

istenmeli,
• Yaralı varsa ilk müdahale yapılmalı, gerekiyorsa yaralı 

hastaneler aranıp doluluk oranı sorularak müsait olan ve 
hasar görmemiş en yakın hastaneye götürülmeli,

• Yıkılma, yangın vb. varsa acil durum ekipleri önce 
insanlardan başlanmak üzere gerekli müdahaleyi yapmalı,



• Yanıcı parlayıcı madde ve gaz kaçağı olup olmadığı kontrol 
edilmeli, (Eğer deprem gece olduysa bu tür kaçaklar el feneri ile 
kontrol edilmeli, kibrit, çakmak ve açık alev gibi maddeler 
kullanılmamalı)

• Eğer yangın varsa Yangın Söndürme Talimatına göre hareket 
edilmeli,

• Elektrikçi; elektrik tesisatını kontrol etmeli. Hasar tespiti yapıp, 
hasar yoksa jeneratörü çalıştırarak enerjiyi vermeli, 

• Bölümlerde hasar tespiti yapılmalı,
• Dökülmüş ve etrafa saçılmış maddelerin temizliği yapılmalı,
• Herhangi bir hasar yoksa Tesis Müdürü ve Acil Durum Yöneticisinin 

vereceği talimat doğrultusunda çalışma yapılmalı. 



• KİMYASAL SIZINTISI DURUMUNDA YAPILMASI 
GEREKENLER

• Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise, ona 
yakın olan ısı kaynakları bölgeden uzaklaştırılacaktır.

• Tehlike yaratan madde hakkında bilgi sahibi olanlar 
güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde, mümkünse, 
sızıntıyı kaynağında engelleyecektir (musluğun, vananın 
kapatılması gibi).

• Gerekli ise acil durum ikazı verilecek veya verdirilecektir.
• İşyeri acil durum ekipleri ile işverene haber verilecek veya 

verdirilecektir.



• Sızan, dağılan kimyasal madde hakkında bilgi sahibi 
olanlar, işyeri acil durum ekiplerine bilgi verecektir.

• Maske, eldiven, gözlük vb. kullanarak önce kendini 
güvenceye aldıktan sonra sızıntının yayılım alanı 
bariyerlerle çevrilerek engellenecektir. 

• Kimyasalın, malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı 
tedbirleri göz önüne alarak tehlikelerini izole etmek 
(havalandırma, soğutma vb.)  amacıyla gerekli tedbirler 
alınacak, kişisel koruyucuları kullanarak ve diğer tedbirleri 
alarak mümkünse temizliği yapılacaktır.

• Kimyasalın kontrol altına alınamaması veya 
temizlenememesi durumunda itfaiyeye (110) haber 
verilecektir.



• İLKYARDIM İHTİYACI OLUŞTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER
• İlkyardım ekibine haber verilecek ve ilkyardım eğitimini almış 

sertifikalı personel tarafından ilk müdahalenin yapılması 
sağlanacaktır.

• Haberleşme şemasına uygun olarak haberleşme sağlanacak ve 
kazanın büyüklüğüne bakılacak: 

• *Küçük sıyırık vb. hızlı tedavi edilebilir kazalarda, en yakın sağlık 
kuruluşuna götürülerek kazazedenin tedavisi yaptırılacaktır.

• *Büyük ve önemli kazalarda öncelik, devlet hastaneleridir. 
Hastaneye gitmeden hastane aranacak, kaza hakkında bilgi 
verilecek, müdahale edip edemeyecekleri öğrenilerek hasta sevk 
edilecektir.



• İlkyardım eğitimi almış kişiler sağlık ekibi gelinceye kadar ilk 
yardımı yapacaktır.

• Durum hakkında işverene haber verilecektir.
• İlkyardım ekibine ulaşılamayan hallerde derhal 112 Hızır Acil 

Servise haber verilecektir. 
• İlkyardımcılara; 
• *Olay yerinin açık adresi, 
• *Yaralının veya hastanın durumu,
• *Yaralı veya hasta sayısı,
• *Olayın gelişimi,
• Kısa ve düzgün ifadelerle net bir şekilde bildirilecektir.
• Gerekli ise ilkyardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı 

olunacaktır.



• YANGIN DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
• Yangını fark eden kişi çevresindeki çalışanları derhal 

uyaracaktır.
• Yangın, işyeri yönetimine ve 110 numaralı telefondan 

itfaiyeye haber verilecektir.
• Acil durum ikaz sistemine basılacak veya basılması 

sağlanacaktır.
• Kendi can güvenliğini tehlikeye atmadan, yangına en 

yakın yangın söndürücülerle ilk müdahale 
yapılacaktır.

• Elektrik kaynaklı yangınlarında kesinlikle su 
kullanılmayacaktır.



• Yangın noktasına gelen işyeri yangın söndürme ekibine 
olay ile ilgili (yangının nedeni, türü vb.) bilgi verilecek ve 
ekip üyesi dışındakiler olay yerinden uzaklaşacaktır.

• Tahliye emri verilmesi durumunda, yangın söndürme 
ekibinde görevli olmayanlar derhal “ACİL TOPLANMA 
BÖLGESİ”ne gidecektir.

• Kendi can güvenliğini tehlikeye atmadan kıymetli dosya, 
evrak ile parlayıcı, patlayıcı maddeler uzaklaştırılacaktır.

• Acil toplanma bölgesine panik yapmadan, telaşa 
kapılmadan tahliye için ayrılmış yolları kullanarak 
gidilecektir.

• İşyeri veya acil durum yönetimince işe dönüş emri 
verilinceye kadar çalışılmayacaktır.



ÖRNEK BİR ACİL DURUM PLANI
İÇİN SIRALAMA

• AMAÇ
• KAPSAM
• TANIMLAR
• ACİL DURUMLAR
• ORGANİZASYONDA YERALAN EKİPLER VE 

SORUMLULUKLARI 
• TALİMATLAR
• ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME ŞEMASI



ÖRNEK BİR ACİL DURUM PLANI
İÇİN SIRALAMA EKLERİ

• EK-I 
İŞYERİ ACİL DURUM EKİPLERİNDE GÖREVLİ 
PERSONEL LİSTESİ

• EK: II
YANGINDAN KORUNMA KONTROL FORMU

• EK-III
YANGIN EL KİTABI

• EK-IV
ACİL DURUM TATBİKATI UYGULAMASI
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