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1. TANIMLAR 

 
KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren 
istenmeyen olay.   
 
YANGIN :  Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı 
yanmasıdır. 
 
DEPREM :  Fay üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması 
sonucu meydana gelen yer değiştirme hareketleridir. 
 
SIZINTI – DÖKÜLME: İnsan sağlığına ve çevreye doğrudan veya dolaylı bir şekilde 
zarar verebilecek olan zararlı maddelerin bir kaptan sızarak veya dökülerek 
boşalmasıdır. 
 
İLKYARDIM: Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmiş olan, hastalanan veya 
kazaya uğrayan bir kişiye durumunun daha kötüye gitmesini önlemek üzere olay 
yerinde yapılan tıbbi olmayan geçici müdahaledir. 
 
SABOTAJ: Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve 
ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme 
sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim 
tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis işyerlerinin 
geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik 
saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline denir. 
 
 

2. ACİL DURUM EKİPLERİ 
 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi ve Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 126, 127 ve 128. Maddeleri 
gereğince acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü, taşıdığı özel tehlikeler, 
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; 
“söndürme, arama/kurtarma/tahliye, koruma, haberleşme ve ilkyardım başta olmak 
üzere enerji kaynakları müdahale ve ulaştırma” acil durum ekipleri kurulmalı ve 
görevleri belirlenmelidir.   

İşletmede meydana gelebilecek iş kazası, yangın, deprem, sızıntı - dökülme ve 
sabotaj olaylarına müdahale edecek ekipler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi 
oluşturulmalıdır.  
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Ekipteki görevi Adı Soyadı İletişim Bilgileri 

Ekip Başkanı   

Üye   

Üye   

Üye   

 
2.1. Acil Durum Ekiplerinin Görevleri 

 
Söndürme Ekibi 
 
Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde söndürme ekibi olarak görevli olan 
kişiler; yangın talimatı ve yangın acil durum planına göre hareket eder. Olası yangın 
durumlarında söndürme faaliyetlerini yürütürler.  
 
Kurtarma Ekibi 
 
Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde kurtarma ekibi olarak görevli olan 
kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, tehlike altındaki kişileri ve 
yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede 
ortamdan uzaklaştırma ve ilk yardım ekibinin bulunduğu  alana taşımakla görevlidir. 
 
Koruma – Haberleşme Ekibi 
 
Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde koruma-haberleşme ekibi olarak görevli 
olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, acil durum telefon 
listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kişilere haber vermek, çevre güvenliğini 
sağlamak, paniği yatıştırmak ve acil durum bölgesinin tamamen boşaltıldığı kontrol 
etmekle görevlidir. 
 
İlkyardım Ekibi 
 
Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde ilkyardım ekibi olarak görevli olan 
kişiler; sağlık ekiplerine haber vermekle ve kurtarma ekibi tarafından ilkyardım 
bölgesine getirilen kişilere sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ilkyardım 
müdahalelerini uygulamakla görevlidir. 
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2.2. Acil Durumda Yapılacak İşler 
 

Yangın esnasında yapılması gerekenler “Yangın Önleme ve Söndürme 
Yönergesi”nde belirtilmiştir. Gerek duyulduğu taktirde diğer acil durum olayları için de 
talimat ve/veya yönergeler oluşturulabilecektir.  
 

2.3. Acil Durum Planları 
 

Acil durumlarda personelin yapması gerekenler iş kazası, sızıntı-dökülme, deprem, 
yangın, sabotaj ve ilk yardım acil durum planlarında belirtilmiştir. Tüm çalışanlar bu 
planlara uymakla yükümlüdür 
 

2.4. Kayıt Ve Teçhizatın Korunması 
 

Yangın sırasında korunması ve kurtarılması gereken evrak ve eşyalar yangında ilk 
kurtarılacaklar listesinde belirtilmiştir. 
 
 

3. ACİL DURUMLARDA KURULUŞ İÇİ VE DIŞI MAKAMLARLA İLETİŞİM 
 

Acil durumlarda gerekli olabilecek, acil durum telefon listesinde belirtilmiş telefon 
numaraları, herkesin ulaşabileceği yerlere asılmalı ve sürekli güncelliği sağlanmalıdır. 
 
Acil durum ekipleri aralarındaki grup içi iletişimi telefon dışında ekip amirlerinde 
bulunan telsizlerle de sağlayacaklardır. 
  
 

4. ACİL DURUM TEÇHİZATI 
 

Acil durumlarda kullanılmak üzere tespit edilmiş olan teçhizatlar acil durum teçhizat 
listesinde belirtilmiş ve yeterli miktarda temin edilmiştir.  
  
Bu teçhizatların belirli aralıklarla faal durumda olduklarını kontrol etmek amacıyla 
bakım ve testleri yapılmaktadır. Bu teçhizatlar acil durum yerleşim planında 
gösterilmiş ve tüm çalışanlara duyurulmuştur. (Örn; alarm sistemleri, yangın tüpleri, 
yangın hortumları, yangın hidrantları, yangın istasyonu pompaları, güç kaynakları, 
acil çıkış yolları-kapıları, gaz-elektrik ana vana veya şalterleri, ilkyardım teçhizatları, 
göz yıkama duşları vs.) 
 

5. TATBİKATLAR 
 

İşletmemizde acil durumlarla ilgili tatbikatlar İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmeliğin 13. Maddesi gereğince yılda bir yapılacaktır. Tatbikata katılanlar, 
tatbikat katılım listesinde belirtilecek, tatbikat sonrası tatbikat tutanakları 
doldurulacaktır. 
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6. ACİL DURUM PLANININ YENİLENMESİ 
 
İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların 
ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin 
büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. 
 
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. 
 

7. EĞİTİM 
 
Acil durum müdahale ekiplerine görevleri ile ilgili sertifikalı eğitim verdirilmelidir. 
Ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerin, hangi tür yangına karşı kullanılması 
gerektiğinde öğretilmelidir. En az yılda bir tatbikatlar yaptırılarak bu eğitim 
yenilenmelidir.  
 
İlk yardım ve kurtarma elemanlarına yaralanma veya hastalanma hallerinde en yakın 
sağlık kuruluşuna götürülünceye kadar hayat kurtarmak için nelerin yapılması 
gerektiği hususunda İlkyardım Yönetmeliği kapsamında belirtildiği gibi Sağlık 
Bakanlığı’ndan izinli kuruluşlar tarafından eğitim aldırılmalıdır. 
 

8. EKLER: 
 

Yangında, depremde, sabotajda, patlamalarda, elektrik çarpmalarında, iş 
kazalarında, yanıklarda, elektrik yanıklarında, travmalarda, zehirlenmelerde 
yapılması gerekenler hakkında talimatlar Acil durum planının Ekler kısmında 
verilmiştir 
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