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İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
• 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 

sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
 

Amaç: 

• 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 
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ACİL DURUM 

• Yangın,  

 

• Patlama,  

 

• Tehlikeli kimyasal maddelerden 

kaynaklanan yayılım,  

 

•  Doğal afet gibi 

 

acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye 
gerektiren olaylardır. 
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İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR 
HAKKINDA YÖNETMELİK  

İşveren Yükümlülüğü 

 

•Acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil 
durumları belirler.  

 

•Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 
tedbirleri alır.  

 

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

 

•Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını 
sağlar. 
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İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR 
HAKKINDA YÖNETMELİK  

İşveren Yükümlülüğü 
 

•Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve 
benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda 
eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir. 

 

•İşyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli 
düzenlemeleri yapar.  

 

•Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin 
çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer 
kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.  
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İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR 
HAKKINDA YÖNETMELİK  

Çalışan Yükümlülüğü 
 

• Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.  

 

• Acil durumlarda görevlendirilen sorumluya veya çalışan 
temsilcisine haber vermek. 

 

• Ekiplerin talimatlarına uymak.  

 

• Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının 
hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.  
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ACİL DURUM PLANI HAZIRLIK 
AŞAMALARI NELERDİR? 

   Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından 
başlamak üzere: 

1. Acil durumların belirlenmesi, 

2. Bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 
tedbirlerin alınması, 

3. Acil durum müdahale ve tahliye  

yöntemlerinin oluşturulması, 

4.Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, 

5. Dokümantasyon, 

6. Tatbikat, 

7.Acil durum planının yenilenmesi 

 aşamaları izlenerek hazırlanır. 
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1. Acil Durumların Belirlenmesi 

• Risk değerlendirmesi sonuçları 

 

• Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden 
kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali 

 

• İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar 

 

• Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali 

 

• Sabotaj  
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2. Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler 

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

  

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

 

• Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine 
uygun olur ve toplu korumayı esas alır.  
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Örnek: Yangın için önleyici sınırlandırıcı tedbir şeması 



3. Müdahale ve Tahliye Yöntemleri 

• Acil durumlara yönelik müdahale 
prosedürü; 

 

• Arama, kurtarma ve tahliye, 

• Haberleşme, 

• İlkyardım, 

• Yangınla mücadele 

 

konularını kapsayacak şekilde hazırlanır. 
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3. Müdahale ve Tahliye Yöntemleri 

• Tahliye prosedürü ; 

 

• Tahliye sonrası sayım da dâhil olmak üzere 
gerekli kontrollerin yapılması 

• Özel politika gerektiren gruplara tahliye 
esnasında refakat edilmesi 

• Güvenli yere gidilebilmesi amacıyla uygun 
tahliye düzenlemelerini içermesi 

 

konularını kapsayacak şekilde düzenlenir.  
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Güvenli Yer: 

 

Acil durumda olumsuz 

sonuçlarından çalışanların 

etkilenmeyeceği mesafede veya 

korunakta belirlenmiş yer. 



Örnek: Deprem için acil durum müdahale yöntemi 



4. Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi 

• Arama, kurtarma ve tahliye 

 

• Yangınla mücadele 

 

• İlkyardım* 

 

konularında ekipler görevlendirilir. 
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* İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre  

destek elemanı görevlendirir.  
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İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ 

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı 

  

Madde 16 - Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel 

için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan 

işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre 

yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış 

"İlkyardımcının bulundurulması zorunludur. 
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5. Dokümantasyon 

• İşyeri bilgileri 

• Hazırlayan bilgileri 

• Belirlenen acil durumlar 

• Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler 

• Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri 
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5. Dokümantasyon 

Kroki şu unsurları içermelidir: 

•Acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler 

•İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler 

•Kaçış yolları, toplanma yerleri ve 
bulunması halinde uyarı sistemlerinin yerleri 

•Görevlendirilen çalışanların ve varsa 
yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk 
alanı ve iletişim bilgileri 

•İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve 
yangınla mücadele konularında işyeri 
dışındaki kuruluşların irtibat numaraları 
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5. Dokümantasyon-Tahliye planı (kroki) örneği 



6. Tatbikat 

• Tatbikatlar yılda en az bir defa yapılır. 

 

• Tatbikat raporu hazırlanır. 

 

• Tatbikatların aslına uygun olarak yapılması 
önem arz etmektedir. 
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7. Acil Durum Planının Yenilenmesi 

• İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları 
etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya 
çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana 
gelmesi halinde veya 

 

• Çok tehlikeli=> en geç 2 senede bir defa, 

• Tehlikeli =>4 senede bir defa, 

• Az tehlikeli =>6 senede bir defa olmak üzere  

 

acil durum planları revize edilir.  
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Çalışanların Bilgilendirilmesi 

• Acil durum planları ile arama, 
kurtarma ve tahliye, yangınla 
mücadele, ilkyardım 
konularında görevlendirilen 
kişiler hakkında bilgilendirilir.  

 

• İşe yeni alınan çalışana, acil 
durum planları ile ilgili 
bilgilendirme yapılır.  

 

• Görevlendirilenler, 
yürütecekleri faaliyetler ile 
ilgili özel olarak eğitilir.  
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TEŞEKKÜRLER 
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İLETİŞİM: 
 

www.isggm.gov.tr 
isggm@csgb.gov.tr 

 
 
 


