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KAMU KURUMLARINDA ACİL DURUMLAR HAKKINDAKİ 

YÖNETMELİĞİN UYGULAMALARI

ÖĞR. GÖR. İSMAİL AKŞİTÖĞR. GÖR. İSMAİL AKŞİT
BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE 

HOŞ GELDİNİZ…



Eğitim Kurumları; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik 
sonuçları olan en önemli kurumların başında gelmektedir. 



AMAÇ: Acil durum ve çalışma ortamında acil durum planını okumak
mevzuatları konusunda bilgi sahibi olmak Hatta acil durum planımevzuatları konusunda bilgi sahibi olmak. Hatta acil durum planı
hazırlama becerisine sahip olarak çalışmalarda aktif rollerin alınmasını
sağlamaktır.ğ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Bu seminer sonunda katılımcılar;
Acil durumu ve afeti tanımlayabilmeli ve örnek verebilmeli,
Acil durum yönetiminin evrelerini sayabilmeli ve açıklayabilmeli,
Yönetim fonksiyonlarını sayabilmeli ve tanımlayabilmeli,
 Örnek acil durum planı üzerinden plan hazırlama kriterlerini Örnek acil durum planı üzerinden plan hazırlama kriterlerini
açıklayabilmeli,
 Örnek acil durum planını değerlendirebilmeli,p ğ ,
 Çalıştığı birim / kuruma ait taslak acil durum planını okuyabilmeli ve
hazırlayabilmeli,
 Hazırlanan taslak acil durum planını anlatabilmelidir.



HedefHedef
Kurumlarımızda; bireyin, kitlesel
yaralanma olaylarında ve acil durum
gerektiren veya yaşamı tehdit eden
hallerde hızlı ve etkili bir şekilde
i i i d b l ğl ktgirişimde bulunmasını sağlamaktır.

DAYANAKDAYANAK
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanarak Türkiye
Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
hazırlanan 18/06/ 2013 tarihli Resmî Gazetede yayınlananhazırlanan, 18/06/ 2013 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan
“İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK”



TANIMLAR
ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana
gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan
yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye
gerektiren olayları ifade eder. Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani
olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür.
ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda
yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin
yer aldığı planı ifade eder.y ğ p
GÜVENLİ YER: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların
etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder.



Zararlı madde olayları, Tıbbi acil durumlar (Büyük salgınlar,

ACİL DURUM ÖRNEKLERİ

Zararlı madde olayları,  
Su baskını,
Sel,
Fırtına

Tıbbi acil durumlar (Büyük salgınlar,
kitlesel yemek zehirlenmeleri, acil
kan ihtiyaçları vb.),
İşyeri yangınları (Hızlı bir şekildeFırtına,

Kasırga,
Deprem,
M d k l

İşyeri yangınları (Hızlı bir şekilde
kontrol altına alınabilen yangınlar),
Kazalar (Sanayide meydana gelen
k l bü ük i i l t fikMaden kazaları,

Önemli miktarda müşteri kaybı,
Patlamalar,

kazalar, büyük zincirleme trafik
kazaları, izdiham vb.),
Bomba ihbarları, …



Kuraklık

Sel

Doğal Afetler
Toprak Kayması

Volkanik Patlama

Rüzgar

Deprem

Afetler

Deprem

Kasırga

Nükl Ki l K lNükleer ve Kimyasal Kazalar

Büyük Yangınlar

İnsan Kaynaklı 
veya
Teknolojik 

Kanundışı Yapılaşma

Terör Olaylarıj
Afetler Savaşlar

Barajların Yıkılması

Yokluk (Enerji veya Malzeme 
yokluğu)



ACİL DURUMLARA MÜDAHALEDE 
BÖLGELER VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNDENBÖLGELER VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNDEN 

SORUMLU VALİLER



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 müdahaletahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale 
yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.
İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için 
tedbirler alınır.

DEVLET

İŞVEREN

ÇALIŞAN





Sığınaklarğ



KİMYASALLAR

Yanıcılık

Sağlık

Yanıcılık

Tepkimeye 
Giren

Özel

Bilgi



ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜK VE 
SORUMLULUKLARI

Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.

Acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla
ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermekilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.

Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili
k l l d l i i tik l d ki l i t li tl kkuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.

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



DOKÜMANTASYON
Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler
tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan,y p p, y p ,
acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde
işyerinde saklanır.

Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca
görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil
durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi
h li d tki i bü üklüğü ö il d l t khalinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen
yenilenir.

Acil durum planları; tehlike sınıfına göre;

 Çok tehlikeli iş yerlerinde en geç 2 yılda 1,
 Tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yılda 1,
Az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda 1 yenilenir.



Mamül
Depo

Mamül
Depo

Kolon Dokuma
Şerit Dokuma
File Dokuma
File Dokuma
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BURADASINBURADASIN

Overlok Alanı

PRES Ka
lit

Ka
lit

Overlok Alanı

Büro Yük 
Asansörü

Etiket Odası
FİRE Alanı

Kimyasal Madde 
DepolamaSoyunma Odası (BAYAN)

Tuvaletler

ELEKTRİK PANOSU

Soyunma Odası (BAY)



Acil durum  planını doğrultusunda  YILDA EN AZ BİR DEFA tatbikat 
yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleryapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler 
yapılır.

 Tatbikatın sonucunda TATBİKAT RAPORU hazırlanır Tatbikatın sonucunda, TATBİKAT RAPORU hazırlanır.

 Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan 
dene imlere göre acil d r m planlar gö den geçirilerek gerekli dü eltmelerdeneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler 
yapılır.

 Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde 
tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.



ACİL DURUM EKİPLERİ / DESTEK 
ELEMANLARIELEMANLARI

İLKYARDIM  
EKİBİ Yangın sebebiyle yaralanan veya 

h t l ki il ilk d k

İLKYARDIM  
EKİBİNİN 

hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.GÖREVİ

KORUMA 
EKİBİ

KURTARMA 
EKİBİ

ACİL 
DURUM  

EKİPLERİ

Yangın ve diğer acil durumlarda can ve 
mal kurtarma işlerini yapmak.

KURTARMA 
EKİBİNİN 
GÖREVİ

Binada çıkacak yangına derhal 
müdahale ederek yangının 
genişlemesine mani olmak ve 
söndürmek.

SÖNDÜRME 
EKİBİNİN 
GÖREVİ

SÖNDÜRME 
EKİBİ

Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve 
evrakı korumak yangın nedeniyleKORUMA evrakı korumak, yangın nedeniyle 
ortaya çıkması muhtemel panik ve 
kargaşayı önlemek.

EKİBİNİN 
GÖREVİ



İŞYERLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK DESTEK ELEMANI SAYISI
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Binaların Yangından Korunması 

Yönetmelik Hakkında Yönetmelik

Destek 
İşyeri Tehlike Sınıfı

50 kişiden fazla insan bulunan her Az ÇokElemanı türlü binada toplam en azAz 
Tehlikeli* Tehlikeli Çok 

Tehlikeli

Kurtarma** Her 50 Her 40 Her 30 Kurtarma Ekibi En az 3 kişi
çalışana 1

kişi
çalışana 1

kişi
çalışana 1

kişi
Arama ve 
Tahliye**

Koruma (Arama ve 
Tahliye) Ekibi En az 2 kişi

H 50 H 40 H 30Yangınla 
Mücadele**

Her 50
çalışana 1

kişi

Her 40
çalışana 1

kişi

Her 30
çalışana 1

kişi
Söndürme Ekibi En az 3 kişi

İlk 
Yardım***

Her 20
çalışana 1

kişi

Her 15 
çalışana 1

kişi

Her 10
çalışana 1

kişi
İlk Yardım Ekibi En az 2 kişi

kişi kişi kişi
*10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Arama, Kurtarma ve Tahliye,
Yangınla mücadele yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
** Bi d f l l ö l di il i k i l i d b l l k l ö ki l** Birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler
halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı belirlenir.
*** İlk Yardım Yönetmeliği



YANGINLA MÜCADELE EKİBİNİN GÖREVLERİ

Yangın çıktığını öğrenir öğrenmez ekip başı yangını itfaiyeye ve ilgili kişilere 
en kısa zamanda telefonla haber verir ve itfaiyeye yangın yerini tam adresini 
çıkış saatini ve yangının türünü bildirir.ç ş y g
Yangın haberi ulaştığında, yangın yerine gelerek yangının ne tür yangın 
olduğunu belirleyerek iş yerindeki yangın söndürme malzemelerini kullanarak 
yangını söndürmeye ve kontrol altına almaya çalışır.yangını söndürmeye ve kontrol altına almaya çalışır.
Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde arama, 
kurtarma ve tahliye ekibine bildirerek kurtarılmasını sağlar.
 İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, 
yalnızca yardım  istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olunur.
 Yangın bölgesinin çevresini güvenlik şeritleriyle çevirerek, ilgisiz şahısların 

böl i i i i llyangın bölgesine girmesini engeller.
 Gelecek itfaiye ve ambulans araçlarına yardımcı olmak amacıyla güzergâh 
üzerindeki araçların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayarak yol gösterir.
Yangın söndürüldükten sonra çevre güvenlik önlemlerini sürdürerek yangın 
yerinin temizlenmesini sağlanması ve diğer ekiplerle birlikte yangının çıktığı 
yer, çıkış nedeni, yangın söndürme çalışmaları, yangın sonrası maddi hasar ve 
diğer kayıplarla ilgili belirlenmesi ve rapor hazırlaması hususlarında 
yardımcı olur.



ARAMA, KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİNİN 
GÖREVLERİGÖREVLERİ

 En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın
söndürme
ekibinden alınacak bilgiler ışığında arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına
b lbaşlar.
 Kendi can güvenliklerini tehlikeye atmadan yangın içerisinde kalan
canlılara gerekli teçhizatı kullanarak ulaşmaya çalışır.
 Kurtardıkları canlıların ilk yardımı için ilk yardım müdahale bölgesine
taşınmasını sağlar.
 Yangın içerisinde kurtarılması öncelikli malzemeler ve eşyalar varsa
bunların yangın dışına çıkarılması çalışmalarını yapar.
 İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine arama kurtarma tahliye
çalışmalarında yardımcı olur.ç ş y
 Yaşlı, engelli, hamile gibi özel politika gerektiren gruplarla acil
durumlarda yardımcı olmak üzere bu ekipten bir sorumlu ilgilenir.
 Ekipte olanlar kendi can güvenliklerini kesinlikle tehlikeye atmamalıdır Ekipte olanlar kendi can güvenliklerini kesinlikle tehlikeye atmamalıdır.





İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ
 İlk yardım müdahalesi gerektiren acil durumlarda ilk müdahaleyi yaparak en
seri şekilde en yakın sağlık merkezine gönderilmelerini sağlar.

 Olay yerine gelecek olan ambulans ve sağlık ekibine yardımcı olur.

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır Geçerlilik süresinin bitiminiİlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini
takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur.
Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir,
k t l l b l l i i l

İlkyardımcı olabilmek için en az 16 saatlik 
Temel İlkyardım Eğitimi 

katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

y ğ
alınmış olması gerekmektedir.



GÜVENLİK RENGİ ANLAMI VEYA AMACI TALİMAT VE BİLGİ

Yasak/Dur işareti Tehlikeli hareket veya davranış

Kırmızı

Yasak/Dur işareti Tehlikeli hareket veya davranış

Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil 
durdur, tahliye et

Yangınla mücadele 
ekipmanı

Ekipmanların yerinin 
gösterilmesi ve tanımlanması

Uyarı işareti / Dikkat olasıSarı Uyarı işareti / Dikkat olası 
Tehlike Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

Zorunluluk İşareti / Emir ve Özel bir davranış ya da eylem
Mavi (1) Zorunluluk İşareti / Emir ve 

Yönlendirme Kişisel koruyucu donanım 
kullan

il k ilk d i i Kapılar, çıkış yerleri ve
Yeşil

Acil çıkış, ilk yardım işareti Kapılar, çıkış yerleri ve 
yolları, ekipman, tesisler

Tehlike yok Normale dön

(1) Mavi: 
Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak 
kabul edilir.
Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir Özellikle zayıf

(2) Parlak turuncu:
Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf 
doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat 
çekicidir.



RENK ANLAMI VEYA AMACI SEMBOLLERİ

Yasak işareti

Kırmızı
Tehlike alarmı

Yangınla mücadele ekipmanı

Sarı Uyarı işareti

Mavi Zorunluluk işareti

Yeşil
Acil çıkış, ilk yardım işareti

Yeşil

Tehlike yok





YANGINLA MÜCADELE
Ülkemizde yangın; Avrupa Standartlarına göre uyumlu olarak hazırlanmış olan TS ENÜlkemizde yangın; Avrupa Standartlarına göre uyumlu olarak hazırlanmış olan TS EN
2 ve TS EN 2/A1 standartları ile 5 türde sınıflandırılmıştır. Ancak “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” yangını 4 türde sınıflandırmıştır.



BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİK (4.MADDE TANIMLAR BÖLÜMÜ)( )

44 A SINIFI YANGINLAR: Tahta, kağıt,  
kumaş, kömür, ot, odun vs. katı ve kuru 

dd l i l li k l l k

11

D SINIFI 
YANGINLAR

A  SINIFI 
YANGINLAR:

maddelerin alevli ve korlu olarak 
yandığı yangınlardır. 

22

11

B SINIFI YANGINLAR: Sıvı ve katı 
yağlardan, boyalardan, benzinden, 
benzolden vb. diğer petrol ürünlerinden 
kaynaklanan yangınlardır.

22

33

C SINIFI B SINIFI

C SINIFI YANGINLAR: parlayıcı 
gazların (lpg, karbonmonoksit,  etan, 

33
C  SINIFI 
YANGINLAR

B SINIFI 
YANGINLAR:

g ( pg
propan , vs.) oluşturduğu yangınlardır.

22 D SINIFI YANGINLAR: Bu tip 
yangınlar magnezyum, alüminyum, titan 
gibi metallerin yangınlarıdır.

44

E SINIFI YANGINLAR: Elektrik teçhizat, tesisat ve ekipmanları ile elektronik cihazlardan
çıkan yangınlardır.



YANGIN SINIFI AÇIKLAMASI SÖNDÜRME TİPİ

Katı madde yangınları
Çok maksatlı kuru kimyevi toz 

ve su 

Sıvı (akaryakıt) yangınları
Kuru Kimyevi Toz, CO2 ve 

Köpük

Gaz yangınları
Kuru Kimyevi Toz, CO2 ve 

KöpükKöpük

Metal tozu yangınları Kuru Metal Tozu (Alkali Borat)Metal tozu yangınları Kuru Metal Tozu (Alkali Borat)

El kt ik Y l COElektrik Yangınları CO2

ABF Tipi İçten Kartuşlu 
Yağ Yangınları Yangın Söndürücü



YANGINA MÜDAHALE
ARAÇLARI

SUKÖPÜK CO2 KURU KİM. 
TOZ

YANGINA MÜDAHALE ETMEK İÇİN DOĞRU YANGIN 
SÖNDÜRÜCÜ KULLANMAK SON DERECE 

ÖNEMLİDİR….



1. Basınç saati: Yangın söndürücüde yeterli 
basınç olup olmadığını gösterir.
2. Pim: Yangın söndürücü kullanılmadan 
önce çekilip çıkartılmalıdır.
3 H t b Y k ğ3. Hortum başı: Yangının kaynağına 
doğrultulmalıdır.
4. Hortum:  Esnek, kaliteli ve kullanılması ,
kolay olmalıdır.
5. Etiket: Yangın söndürücünün hangi tür 
yangınlar için olduğunu ve nasılyangınlar için olduğunu ve nasıl 
kullanılacağını gösterir. ( A-B-C-D-E-F )
6. Tarih etiketi: Son kullanım tarihini 

ö igösterir. 



A SINIFI YANGINLAR
 Katı yanıcı maddeler nedeniyle oluşmuş yangınlardır. Adi yangınlar da denir.

Metaller dışındaki yanabilir bütün katı maddeleri kaplar. Odun, kömür, kağıt,
pamuk vb. maddelerin yangınları katı madde yangınlarına örnektir.

 Sıvı söndürücü, KUM veya Kuru Kimyevi Tozlu söndürücüler kullanılabilir.

B SINIFI YANGINLAR
 Yanabilen sıvılar, bu sınıfa girer. Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, 

katran vb. yangınlarıdır.
 Temel özellikleri korsuz ve alevli yanmalarıdır Temel özellikleri korsuz ve alevli yanmalarıdır.
 Temel söndürme prensibi ve maddesi köpüktür. Fakat başlangıç ve küçük 

çaplı yangınlarda Köpüklü söndürücü ve kuru kimyevi tozlar kullanılabilir. B 
sınıfı yangınların üzerine su atmayın Atılan sular yanıcı maddelerinsınıfı yangınların üzerine su atmayın. Atılan sular, yanıcı maddelerin 
çevreye akmasına ve yayılmasına neden olur.



C SINIFI YANGINLAR
Gaz halindeki yanıcı madde yangınlarıdır. LPG, doğalgaz, metan, asetilen, doğalgaz vb.y y g , ğ g , , , ğ g
gazların yangınlarını kapsar. Gaz yangınlarına müdahale ederken genel kural önce gaz
akışını kesmek sonra söndürmektir. Çünkü önce yangın söndürülecek olursa gaz akışı devam
edeceğinden ortamda yanıcı gaz hava karışımı oluşur ve buda en ufak bir ısı kaynağı ile
patlamaya ve yangının daha da büyümesine neden olur. Söndürmek için; Halokarbonlu
söndürücüler ile kuru kimyevi tozlu söndürücüler kullanılabilir.

D SINIFI YANGINLAR
Yanabilen hafif metal yangınlarıdır. Alüminyum, magnezyum, titanyum, karpit, çinko,

d t l b f i T l ö llikl i k l l i ük ksodyum, potasyum, … yangınları bu sınıfa girer. Temel özellikleri korlu, alevsiz yüksek
sıcaklıkta yanmalarıdır. Temel söndürme prensibi boğmadır. D sınıfı yangınların söndürme
maddesi alkali borat bazlı D tipi kuru kimyevi tozdur. Kuru kum ile yanan malzemenin
üzeri örtülerek de söndürülebilir ABC türü kuru kimyevi söndürücüler faydasızdır Suüzeri örtülerek de söndürülebilir. ABC türü kuru kimyevi söndürücüler faydasızdır. Su
kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü bu yangınlarda yüksek sıcaklık meydana geldiğinden su
ayrışmasına bileşenlerine ayrışmasına ve hidrojen gazı açığa çıkmasına neden olur. Karpit, su
ile reaksiyona girerek asetilen gazı açığa çıkarır Bu olay yangının büyümesine veile reaksiyona girerek asetilen gazı açığa çıkarır. Bu olay yangının büyümesine ve
patlamalara yol açar. Yanıcı metal tozları hava ile uygun karışımları tutuşma sıcaklığını
yakaladığında güçlü patlamalara yol açar. Magnezyum nem, su ve asit ile reaksiyona girer.
Reaksiyon sonucu hidrojen gazı açığa çıkar. Magnezyum yangınlarına en fazla 1 metreReaksiyon sonucu hidrojen gazı açığa çıkar. Magnezyum yangınlarına en fazla 1 metre
yaklaşılmalıdır. Ancak nemli ortamlarda bu mesafe sakıncalıdır. Yangın sonucu oluşan
duman solunmamasına dikkat edilmelidir.



E SINIFI YANGINLAR

E sınıfı yangınların söndürme maddesi COCO22 veve BioversalBioversal dir. Amerika ve
İngiltere’de çıkan yangınların %32’si, ülkemizde ise çıkan yangınların %20’si
elektrik nedeni ile çıkan yangınlardan oluşmaktadır Amerikan yangınelektrik nedeni ile çıkan yangınlardan oluşmaktadır. Amerikan yangın
sınıflandırması içerisinde elektrik kaynaklı yangınların çok oluşu nedeni ile yangın
sınıflandırılmasında elektrik yangınları da yer almıştır ve E Sınıfı Yangınlar
k k l tkapsamına sokulmuştur.

F SINIFI YANGINLAR (TS EN 2 VE TS EN 2/A1)

Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar. Sulu Kimyasal
söndürücüler ya da toz söndürücüler ile söndürülür. Pişirme aletleri içindekiy
bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar. Yağ yangınları
özellikle mutfaklarda yemek pişirme ve kızartma amacı ile ısıtılan yağların
çeşitli sebeplerle gereğinden fazla ısınarak tutuşma sıcaklığına ulaşması sonucuçeşitli sebeplerle gereğinden fazla ısınarak tutuşma sıcaklığına ulaşması sonucu
meydana gelmektedir. Ayrıca davlumbazlarda da yağ buharları yoğunlaşarak
zamanla birikmekte ve tutuşma sıcaklığına ulaştığında yağ yangınını
oluşturmaktadır ÖNEMLİ: “ ASLA SU İLE SÖNDÜRMEYİNİZ AKSİ HALDEoluşturmaktadır. ÖNEMLİ: ASLA SU İLE SÖNDÜRMEYİNİZ. AKSİ HALDE
PARLAMA VE PATLAMA OLUR.”





YANGINA MÜDAHALE MALZEMELERİ

Baret Çizme

Emniyet Kemeri

Y Elbi i

a et Ç e

Yangın Elbisesi
Balta

Kürek

Eldiven

Megafon

Kurtarma ipiTemiz Hava TüpüEldiven Kurtarma ipiTemiz Hava Tüpü



YANGINA MÜDAHALE MALZEMELERİ

Köpük Menanjörü Turbo lans

Orta Köpük lansı Hortumlar

Ağır Köpük lansı
Hidrant 
Anahtarı



YARDIMCI MALZEMELER



YANGIN
SESLİ OLARAK 

ETRAFTAKİLERİ 
UYAR

BÖLÜM YETKİLİSİNİ ARA 
YARALI VARSA BİLDİR 

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ İLE İLK 
MÜDAHALEYİ YAP

E: EVET

H: HAYIR

YARALININ 
YANGIN 

BÖLGESİNİN 
DIŞINA ALINMASI

YARALI 
VAR MI?

E

İLK YARDIM VE 
İLK TIBBİ 

MÜDAHALE

YANGIN SÖNDÜRME 
EKİBİNİN MÜDAHALESİ

ACİL DURUM 
TOPLANMA 

YERİNDE SAYIM

EKSİK KİŞİLERE 
AİT ÇALIŞMA 

BÖLGESİ 
ARAŞTIRMASI

EKSİK 
VAR MI?

H

E

İTFAİYEYİ ARA

Ş

İŞLETME İMKANLARI 
YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN 

YETERLİ Mİ?
EKSİK 

KİŞİLER 

H

H

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

YARALI

Ş
BULUN
DU MI?

H
E

E

YANGIN BÖLGESİNDE 
İNCELEME, YANGIN 

TOPLANTISI YANGIN RAPORU

YARALI 
VAR MI?

E
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İLK YARDIM VE 
TIBBİ MÜDAHALE

KARŞI ÖNLEMLERİN 
UYGULANMASI



DEPREM

ETRAFI SESLİ 
OLARAK UYAR

BİNA DIŞINA AÇILAN KAPIYA
İ E HIZLI BİR ŞEKİLDE 

E: EVET

H: HAYIR
MAKİNE EKİPMANDAN 

UZAKLAŞ VE EN YAKIN İLK

ÇOK YAKIN MISIN? (İLK KORUNMA
BÖLGESİNDEN DAHA YAKIN)

E BİNAYI TAHLİYE 
ET

AÇIK ALANDA ARAÇ 
İÇİNDEYSEN ARACI

H

UZAKLAŞ VE EN YAKIN İLK 
KORUNMA BÖLGESİNE GİT, 

(MASA ALTI, DUVAR 
BİRLEŞİM NOKTALARI VB.)

İLK 

İÇİNDEYSEN, ARACI 
DÜŞEBİLECEK DİREK VS. 

CİSİMLERDEN UZAK ALANA 
GÖTÜR, ARAÇ İÇİNDEN ÇIKMA

SARSINT
I GEÇTİ 

MI?

BİNAYI TAHLİYE ET DÜŞEBİLECEK 
CİSİMLERDEN UZAK DUR

KORUNMA 
BÖLGESİNDE KAL

E

H

H

CİSİMLERDEN UZAK DUR

DEPREM 
ETKİSİ 
BİTTİ 
MI?

GÜVENLİ BÖLGE 
DIŞINA ÇIKMA

YARALI ARAŞTIRMASI İLK 
YARDIM, TEDAVİSİ

MI?

E

BİLİNÇLİ DAVRANMAK

HASAR ARAŞTIRMASI, 
NORMAL DURUMA DÖNÜŞ

KAZA, KİMYASAL DÖKÜLME, 
YANGIN VARSA; İLGİLİ ACİL 

MÜDAHALE PLANLARI

BİLİNÇLİ DAVRANMAK 
OLABİLECEK  KÖTÜ SONUÇLARI 

EN AZA İNDİRİRNORMAL DURUMA DÖNÜŞ 
ÇALIŞMALARI, TOPLANTI, 
RAPORLAMA, İŞE DEVAM 

KARARI

EN AZA İNDİRİR. 



DEPREMLERDE HAYATINI KAYBEDEN TÜM 
VATANDAŞLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZVATANDAŞLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ



SESLİ OLARAK ETRAFTAN 
YARDIM İSTE AMİRİNE 

HABER VER İŞ KAZASI

YARALANM
A VAR MI?

HASARIN ETKİLERİNİN 
GİDERİLMESİ

MALZEME 
HASARI VAR 

MıI?

H E E: EVET

H: HAYIR

KONTROL İÇİN HASTANEYE 
GİT, BÖLÜM YETKİLİSİNE 

HABER VER

ÇALIŞMA 
ALANINDA 

İLK YARDIM İLK YARDIM
E

E
H

HABER VER

BÖLÜM YETKİLİSİNİ ARA 
KAZA HAKKINDA BİLGİ VER

YETERLİ MI?

H

AMBULANSLA İLK 
MÜDAHALE

KAZA YERİNDE İNCELEME 

TEDAVİ REVİR-HASTANE

KARŞI ÖNLEMLERİN 
UYGULANMASI

KAZA PAPORU 
HAZIRLANMASI

BİLGİ SENİN VE 
SEVDİKLERİNİN HAYATINISEVDİKLERİNİN HAYATINI 

KURTARIR. 



SEL
SESLİ OLARAK ETRAFTAN 

YARDIM İSTE

E: EVET

H: HAYIR

HYARALI 
VAR MI?

HASAR 
ETKİLERİNİN 
GİDERİLMESİ

MALZEM
E 

HASARI 
VAR MI?

E

ÇALIŞMA

E H

ÇALIŞMA 
ALNINDA İLK 

YARDIM 
YETERLİ MI?

İLK YARDIM
İŞ GÜVENLİĞİ 

YETKİLİSİNE BİLGİ 
VER

E

İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLİSİNİ 
ARA KAZA HAKKINDA BİLGİ 

VER

AMBULANSTA İLK 
MÜDAHALE

TEDAVİTEDAVİ
REVİR-HASTANE

SEL BÖLGESİNDE 
İNCELEME

KARŞI 
ÖNLEMLERİN 

UYGULANMASI



SIZINTI
DÖKÜLME VEYA 
SIZINTI OLMASI

E: EVET

H: HAYIR

AMİRİNİ 
BİLGİLENDİR

MÜHENDİS VE ÇEVRE 
SORUMLUSUNU 
BİLGİLENDİR.

NE TÜR 
DÖKÜL

ME VARi

ANORMAL 
SEVİYEDE SIZINTI

ACİL DURUM
ÇEVRE İL 

MÜDÜRLÜĞÜNE 
HABER VER

CİDDİCİDDİ 
YARALA

NMA 
VAR MIi

REVİRİ 
BİLGİLENDİR

E

H

DÖKÜLME AÇIK
ALANDA MI OLUŞTUi

YÜZEYSEL 
SU KAYNAKLARINA 

KARIŞAN
KİMYASAL VAR MIi

H E

İLGİLİ BİRİM EKİBİ 
TARAFINDAN 

ETKİLENENALANDA 
OLAYIN KONTROL ALTINA 

AMİRLERİN 
KONTROLÜNDE 

OLAYIN NORMAL 
HALE 
İ İ İ DAHA FAZLA DÖKÜLME

E

H

43OLAY RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI

ALINMASIGETİRİLMESİ DAHA FAZLA DÖKÜLME 
ÖNLENMİŞ Mİi BÜTÜN 

KİMYASALLAR KONTROL 
ALTINDA MIi

E



OLASI BİR ACİL DURUMDA KURUMDAKİ 
İ İ İ İARAÇ – İNSAN TAHLİYESİNİN HIZLI VE 

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE OLMASI İÇİN 
ÖRNEK PARK ETME ŞEKLİ



ARTIK 911 ACİL HATTI GİBİ ULUSAL OLAN VE TÜM ACİL DURUMLARI 
TEMSİL EDEN TEK HATA GEÇİYORUZ.



ARAMA-KURTARMA MALZEMELERİ
 kk b İş eldiveni 

 Balta/tokmak 
 Kürek (yassı başlı ve sivri uçlu) 

 Yürüyüş ayakkabısı ve çorap, 
bölgenin yol haritası 

 Yangın söndürme aleti 
 Düdük

(y ş ç )
 Süpürge 
 Çekiç ve çivi 
 Tornavida

 Düdük 
 Giysi 
 Pusula  Tornavida 

 Kriko 
 Plastik kaplama rulosu 
 İp bobini

 Su geçirmeyen bir kapta, el feneri 
ve piller veya kimyasal ışık 
çubuğu, kibrit, küçük radyo 
(taşınabilir pilli) İp bobini 

 Tel bobin 
 Çadır (aile) 
 K l b b (PVC d

(taşınabilir pilli) 

 Katranlı muşamba, bez (PVC veya çadır 
bezi, en ,az 2 mt. Olacak) 

 Uyku tulumu, battaniye 
 Tülb b i ( d ki i likl i ü k Tülbent bezi (sudaki pislikleri süzmek 

için) 
 Bir miktar para 
 K l i k Kurutulmuş yiyecek 
 Su 





İLK YARDIM  MALZEMELERİ
• Yara bandı 
• Kauçuktan yapılmış ameliyat• Kauçuktan yapılmış ameliyat 

eldiveni 
• Ameliyat maskesi 
• Tekli sargı 
• Kelebek sargı 
İl ü t i l• İlaç sürmeye veya yara temizlemeye 
yarayan pamuk parçaları 

• Yapışkan bant p ş
• Kırıklar için malzeme 
• Eşyaları dezenfekte etmek için %10 

i içamaşır suyu içeren şişe 
(püskürtmeli) 

• Termometre 
• İlkyardım el kitabı 



ACİL DURUMLARDA ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER



ACİL DURUMLARLA İLGİLİ BAZI MER’iACİL DURUMLARLA İLGİLİ BAZI MER i
MEVZUATLARIMIZ

1) Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetim Hizmetleri 
Yönetmeliği

2) Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik,

3) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,
4) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
5) Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliği, 
6) Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri 

Yönetmeliği, 



ACİL DURUM PLANI HAZIRLIK 
AŞAMALARI NELERDİR? 

Tü i l i i i t k l dTüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından
başlamak üzere:

1. Acil durumların belirlenmesi,,
2. Bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı

tedbirlerin alınması,
3 A il d üd h l hli ö l i i3. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin

oluşturulması,
4. Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,4. Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,
5. Dokümantasyon,
6. Tatbikat,
7. Acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek

hazırlanır.

https://kizilay.org.tr/Upload/Editor/files/Gizem%20Naz%20D%C3%96LEK%20‐
%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
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TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET 
VE MİNNETLE ANIYORUZ.


