


TANIMLAR
 Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir 

kısmında meydana gelebilecek yangın, 
patlama, doğal afet gibi acil müdahale, 
mücadele, ilkyardım veya tahliye 
gerektiren olaylardır.



TANIMLAR
 Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek 

acil durumlarda yapılacak iş ve 
işlemler dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik 
eylemlerin yer aldığı planı,

 Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından 
çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta 
belirlenmiş yeri ifade eder.



İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
 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



İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
 c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak 

üzere gerekli ölçüm ve 
 değerlendirmeleri yapar,
 ç) Acil durum planlarını hazırlar



İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
 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



İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
 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 tehlike yaratmayacak 
şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli 
düzenlemeleri yapar,



İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
 g) Tüm çalışanları, alt işveren çalışanlarını, geçici iş 

ilişkisi kurulan işverenin çalışanlarını ve diğer kişileri 
acil durum konusunda bilgilendirir.
Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların 
sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz



İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
 Çalışanlar acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda 

belirtilmiştir;
 a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde 

alınan önleyici ve sınırlandırıcı 
tedbirlere uymak,



İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
 b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve 

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



İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
 c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri 

dışındaki ilgili kuruluşlardan olay 
 yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak,
 ç) Acil durumlar sırasında kendi ve çalışma 

arkadaşlarının hayatını tehlikeye 
 düşürmeyecek şekilde davranmak.



TAHLİYE



TAHLİYE



TAHLİYE
 Tahliye; yangın güvenlik sorumlusunun gerekli 

görmesiyle başlayan, müdahale ile eşzamanlı yapılan 
canlıların tehlikeli ortamdan güvenli toplanma 
merkezlerine hızlı ve planlı bir şekilde intikalinin 
sağlanması eylemidir. Hastaneler, okullar, oteller, 
sinemalar,çarşı ve benzeri toplu bulunulan yerler için 
çok daha önemli olmakla birlikte içinde canlı bulunan 
tüm mekanlar için gereklidir.



TAHLİYE
 KAÇIŞ YOLU: Bir bina veya konstrüksiyonun herhangi 

bir noktasından güvenli bir alana kadar olan devamlı 
ve engellenmemiş çıkış yolunun tamamına kaçış yolu 
denilir.



Kaçış güvenliği esasları
 Yangın ve diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla 

kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. 
Kaçış yolları ve diğer tedbirler, yangın veya diğer acil 
durumlarda can güvenliğinin yalnızca tek bir tedbire 
dayandırılmayacağı biçimde tasarlanır.



Kaçış güvenliği esasları
 a) Acil durumlarda yapıdan, kaçış sırasında 

kullanıcıları ısı, duman ve panikten doğan 
tehlikelerden koruyacak şekilde yapılması, 
donatılması, bakım görmesi ve işlevini sürdürmesi 
gerekir. 

 b) Mevcut yapıda bütün kullanıcılara elverişli kaçış 
imkânı sağlayacak şekilde, yapının kullanım 
sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum 
düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, 
konum ve kapasitede kaçış yolları düzenlenir.



Kaçış güvenliği esasları
 c) Mevcut yapının her kesiminden serbest ve engelsiz 

erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi ve 
bakım altında tutulması gerekir. Serbest kaçışları 
engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü 
gibi vb. bileşenler takılamaz ancak koruyucu güvenlik 
açısından gerekli tedbirler alınacaktır.



Kaçış güvenliği esasları
 ç) Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, 

ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının 
herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca 
anlayabileceği biçimde görünür olması gerekir. Çıkış 
niteliği taşımayan herhangi bir kapı veya çıkışa 
götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde 
düzenlenir veya işaretlenir



Kaçış güvenliği esasları
 d) Bir yangın halinde veya herhangi bir acil durumda, 

kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri 
ve kullanılan odalardan ve mekanlardan geçmek 
zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan 
erişmeleri için gerekli tedbirler alınır. 



Kaçış yolları
 Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktadan yer 

seviyesindeki caddeye olan devamlı ve engellenmemiş 
yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına oda ve diğer 
bağımsız mekânlardan çıkışlar ve her kattaki koridor 
ve benzeri geçitler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan 
merdivenler, zemin katta merdiven ağızlarından aynı 
katta yapı son çıkışına götüren yollar ve son çıkış 
dahildir.



Kaçış yolu kapıları
 Kaçış yolu kapı kanatlarının kullanıcıların 

hareketlerini engellememesi gerekir. Kaçış
kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış 
yolu kapılarının el ile açılması, kilitli tutulmaması ve 
eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ve turnikeler 
kaçış kapısı olarak kullanılamaz



KURTARMA



KURTARMA
 Kurtarma Ekibi, yangın durumunda can ve malı 

kurtarma işlerini yürütmek için oluşturulur. Acil 
durumlarda önce canlıları kurtarmaya çalışır; daha 
sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve 
diğer eşyayı diğer bulunanların da yardımı ile 
binanın yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşır. 
Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına, olay 
yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki 
amirin emriyle başlanmalıdır.



KURTARMA
 Kurtarıcı; Yardım için kendisini tehlikeye 

atmamalıdır.
 Yaralıların isimlerini ve sayılarını not etmelidir.
 Arama yapacağı binalar hakkında gerekli olan 

bilgileri edinmelidir.

Emniyetli olduğundan emin olunmayan yerlere 
kesinlikle girmemelidir.

Arama yapacağı binalarda elektrik, doğalgaz, su 
tesisatlarının kapatılmasını sağlamalıdır.



 Hareket kabiliyeti sınırlanmışsa, çıkış için hayatını 
riske atacak tehlikelerden (kopan elektrik telleri, gaz 
kaçakları, cam kırıkları, ... gibi) kaçınmalıdır.

 Yaralı bulursa, güvenliğe almalı, süratle ilk yardımı 
uygulamalıdır.



Yangında Kurtarma
 Bir yangın karşısında;

Hayat kurtarılmalı

Alarm ve haber verilmeli ve

Yangın söndürülmeye çalışılmalıdır.



Yangında Kurtarma
 Yangınlarda oluşan gaz ve duman ortamında hem 

kurtarıcıların hem de yaralıların nefes alma güçlüğü vardır. 
Böyle bir durumda süratle hareket edilmelidir.

Yangına maruz kalan kişi, yangının, bulunduğu bölgeye 
gelmesini geciktirici önlemleri (kapıların ıslatılması, kapı 
kenarlarına ıslak bezler sıkıştırılması gibi) almalıdır.

Yanan binada mahsur kalanlar derhal tehlikeli bölgeden 
uzaklaştırılmalıdır.



Yangında Kurtarma
 Yanmakta olan binada bulunan kişi ve kurtarmaya 

giden personel sakin olmalıdır. Paniğe 
kapılmamalıdır.

Kurtarıcı, yanmakta olan ya da gaz ve duman 
oluşan ortama girerken şu hususlara dikkat 
etmelidir.

Varsa, ısıya dayanıklı elbise, kask ve eldiven 
giymelidir. "Solunum cihazı" (oksijen tüpü) 
takmalıdır.



Yangında Kurtarma
 İçeride bulunan yanıcı madde zehirli gaz çıkaran 

bir madde ise, kesinlikle "Solunum cihazı" takmalı 
veya o gazın cinsini tespit etmeli ve gaza uygun 
süzgeç takılı maske kullanmalıdır.

Solunum cihazı ve maske yoksa, kurtarıcı, 
giysilerini ıslatmalı, eldivenlerini takmalı, gaz, 
duman, toz ve topraktan etkilenmemek için ağız ve 
burnunu ıslak bir bezle kapatmalıdır.



Yangında Kurtarma
 Yangında el feneri ve kapıları açmak ve gerektiğinde 

kullanmak için küçük bir balta vb. bir alet 
bulundurmalıdır.

Dışarıda kalanlarla haberleşmeyi sağlamak için beline, 
koluna veya bacağına bir emniyet "kılavuz" ipi 
bağlamalıdır.

Kapıları çok dikkatli açmalıdır.



Yangında Kurtarma
 Girilecek kapının tokmağını, ısınmış olması ihtimaline 

karşı çıplak elle tutmamalıdır.
Kapı önünde dizleri hizasına çömelmeli, içeride oluşan 
basınç sonucu kapanmaması için bir ayağını kapının 
önüne koymalıdır. Taş, tuğla vb. maddeleri kapının 
önüne koyarak devamlı açık kalmasını sağlamalıdır.



Yangında Kurtarma
 Aleve doğru yönelmemeli, içeriden gelecek 

tehlikeye karşı kendisini ve bilhassa yüzünü 
korumalıdır. Başını arkaya doğru çevirerek soluk 
almaya çalışmalıdır.
Sıcaklık ve duman yukarıya doğru yayılır. 
Döşemeye yakın alanlarda ısı daha düşüktür. 
Duman daha azdır. Bu nedenle kurtarıcı bu 
mekanlara yere eğilerek ya da sürünerek girmelidir. 
Derin olmayacak şekilde nefes almalıdır.



Yangında Kurtarma
 İçeri girince yangının devam ettiğini görüyorsa 

pencereleri açmalı, gerektiğinde dışarıdaki yardımcıya 
"su" için emir vermelidir. Yalnız gaz ve duman var ise 
odaları iyice araştırmalıdır.
Gaz ve duman dolu odalarda kendiliğinden 
çıkamayacak durumda olanları ve yaralıları 
durumlarına uygun sürükleme usulü ile dışarı 
çıkarmalıdır.



Yangında Kurtarma
 Kurtarıcı, elbiseleri tutuşmuş kişinin üzerini baş 

tarafından ayak yönüne doğru battaniye, halı, palto vb. 
örtmeli, yanan yerin hava ile temasını keserek 
söndürmelidir.
Yanma söndükten sonra örtü malzemesi vücut 
üzerinden yavaşça kaldırılmalıdır.



Yangında Kurtarma
 Yanmakta olan kişinin koşması ve hareket etmesi, 

tutuşmuş elbise kısımlarının daha çok yanmasına 
yol açacaktır. Kurtarıcı, hareket halindeki kişinin 
üzerini, varsa bir örtü ile sarmalı ve yuvarlamalı, 
yoksa olduğu yerde yuvarlayıp söndürmelidir.
Yanmış elbiseleri dikkatli bir şekilde çıkarmalıdır. 
Günümüzde giydiğimiz kumaşların çoğu sentetik 
maddelerden yapıldığı için sıcakla erir ve deriye 
yapışır. Onun için elbiseleri yırtarak değil, deriye 
yapışan yerin etrafını keserek çıkarmalıdır.



Yangında Kurtarma
 Yanan yeri hemen, musluk, duş gibi bol ama hafif su 

akımı ile 20dakika soğutmalıdır. (Su hızlı ve sert 
çarpacak şekilde akıtılmamalıdır.) Yanık yerindeki ısıyı 
düşürmekle yanık etkisinin derinlere inmesi önlenir. 
Soğuk su şişliği azalttığı gibi ağrıyı da azaltır.



Yangında Kurtarma
 Sıcak yağ ya da kimyasal maddelerle bulaşmış olan 

elbiseleri hemen çıkarmalı ve yanan deri kısmı ve 
etrafını bolca soğuk su ile yıkamalıdır. Bu işlemleri 
yaparken kimyasal maddelerin ellerini yakmaması için 
dayanıklı eldiven giymeyi unutmamalıdır.



TEŞEKKÜRLER
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