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      Eğitmenimizin Ricası 

Cep telefonlarının kapalı tutulması 

Aklınıza takılan konuların derhal sorulması 

? 

http://makinaegitimi.com
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        Eğitimimizin Amacı 

 Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda 
uygulanacak planlar ve bu planlamanın 
yapılması hakkında bilgi edinmelerini 
sağlamaktır. 

     Öğrenim Hedeflerimiz 
Bu dersin sonunda katılımcılar; 
Acil durumlarda müdahale ve iletişim 
kavramlarını tanımlar. 
Acil durum planlarını hazırlar. 
Çalışanları bu konuda bilgilendirerek, 
uygulamayı tatbik ettirir. 
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     Konunun Alt Başlıkları 
Acil durum planlarının hazırlanması ve 
çalışanlara aktarılması 
Tedbir ve tatbikatlar  
Acil durum ekiplerinin ve çalışanların eğitimi 
Acil durum donanımı 
Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi 
İlkyardım ve acil müdahale 
Tehlike iletişimi 
İlgili mevzuat 
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Acil Durum : Acil Durum; İşin durması, çalışanların etkilenmesi, 
işyeri ve işyeri çevresinin zarar görmesi, can ve mal kayıpları ile 
sonuçlanan, beklenmeyen, aşağıda ana başlıklarla açıklanan 
olaylardır. 
 

İş Kazası, Hastalık : 

İş Kazası; sonucu ağır olan ve/veya kazazedenin işyeri dışında 
bir sağlık kuruluşuna götürülmesi gereken durumlardaki iş 
kazaları acil durumdur. (Ölüm, uzuv kaybı, ağır yaralanma, hayati 
tehlikeye sebep olabilecek yaralanmalar). 

Hastalık; zehirlenme, kalp rahatsızlığı, hayati tehlike 
yaratabilecek hastalıklar, böcek sokmaları gibi tarif edilir. 
 

TANIMLAR 
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Yangın: Fabrika sahasında veya çevresinde meydana 
gelebilecek büyük çapta, yayılması ve hasar vermesi muhtemel 
yangınlardır. 

Tehlikeli Kimyasallar: Fabrikada kullanılan Tehlikeli 
Kimyasalların (katı, sıvı, gaz) veya fabrika dışından gelebilecek 
olan Tehlikeli Kimyasalların yaratabileceği tehlikelerdir. 

Parlama-Patlama: Çok çabuk alev alan ve hızla yanabilen ve 
patlama tehlikesi olan maddelerin tehlikesidir. 

Gaz ve Sıvı Kaçakları: Fabrikada kullanılan gaz ve sıvıların 
istenmeyen şekilde kaçak yapması ve yayılması tehlikesidir. 

Radyasyon Tehlikesi: Radyoaktif maddelerin meydana 
getirebileceği radyasyon saçınımı tehlikesidir. 

Diğer Kazalar: Trafik v.b. 

TANIMLAR 
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Doğal Afetler: 

Deprem Riski: Bulunduğumuz coğrafi bölge nedeniyle mevcut 
olan bir risktir. 

Ağır Hava Koşulları: Hava şartlarından dolayı oluşabilecek sel, 
fırtına, kasırga gibi olayların meydana getirebileceği tehlikelerdir. 

Sabotaj ve Terör: Fabrika dışından gelebilecek tehlikelerdir. 

Toplanma Sahası: Acil Durum anında, yangın alarmları 
çaldığında, kapalı alanları boşaltın talimatı verildiğinde personelin 
güvenlik içinde toplanacağı yerdir. 

TANIMLAR 
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Yangın

Sel / Dere Taşması
Terörist Saldırılar /

Sabotaj

Deprem

Trafik Kazaları

Uçak / Helikopter
Düşmesi

Amonyak / LPG 
Kaçağı

Yıldırım Tehlikesi ve
Elektriksel Yük Kaçağı 

Kontrolü

Kötü Hava Şartları

Toprak, Su ve 
Havanın Kirlenmesi

Bulaşıcı Hastalıklar / Gıda 
Zehirlenmesi

Prosesin Kontrol
Dışı Kalması ve

Bakım Servis Hizmetleri

Savaş

Kimyasal Mlz.
Dökülmesi

MUHTEMEL ACİL DURUMLAR 
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1. Acil durum planı gerektiren başlıca tehlikeler şunlardır: 
· Kimyasal madde tehlikeleri (yangın, patlama, zehirli madde 
yayılması vs), 
· Nükleer tehlikeler 
· Komşu kuruluşlardan gelebilecek tehlikeler 
· Doğa olayları (deprem, sel vs) 
· İş kazaları 
· Taşıma (ürün nakli sırasındaki kazalar vs) 

2. Acil durum planları yapılırken olası tehlikeler karşısında: 
· Personel, 
· Üretim ve  
· Çevre  
güvenliğinin nasıl sağlanacağı hedeflenir  

ACİL DURUM PLANLAMASI 
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3. Bir acil durum planının ana başlıkları şöyle olmalıdır: 
· Kuruluşun acil durum organizasyonu, 
· Kuruluşun risk değerlendirmesi
· Uyarı ve haberleşme sistemleri, 
· Acil durumlarda kullanılacak malzeme ve donanımlar, 
· Acil duruma müdahale prosedürleri ve talimatları. 

4. Personel, acil durum planları hakkında bilgilendirilmeli ve 
müdahale çalışmalarına katılacak personel gerekli eğitimlerden 
geçirilmelidir. (ilk yardım, enkaz kaldırma vs dahil) 

5. Planlama aşamasında, hastane, emniyet ve itfaiye gibi 
kuruluşlara nasıl ulaşılacağı belirlenmeli; gerekiyorsa komşu 
kuruluşlarla ortak müdahale yolları araştırılmalıdır. 

ACİL DURUM PLANLAMASI 
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6. Acil durum planları, yangın tatbikatları gibi, mümkün olan 
denemelerden geçirilmelidir. 

7. Çeşitli kontrol listeleri vasıtasıyla, kuruluşun acil durumlara 
hazırlıklı olup olmadığı belirli aralarla denetlenmelidir. 

8. Bu tatbikat ve denetlemeleri takiben, varsa uygunsuzluklar 
giderilmeli ve gerekiyorsa acil durum planları revize edilmelidir. 

9.Acil durum gerektiren tehlikelerin meydana gelmesi halinde, 
önceden hazırlanmış planlara göre hareket edilmeli ve 
tehlikenin bertarafından sonra, geriye dönülerek tüm plan ve 
çalışmalar gözden geçirilmelidir. 
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ACİL DURUM PLANI 
ÖRNEĞİ 
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KURUMSAL ACİL 
DURUM PLANI 

Tecrübeler, tehlike karşısında bir plana bağlı olarak 
müdahalede bulunan kuruluşların, herhangi bir planı 
bulunmayan kuruluşlara kıyasla daha az zarar 
gösterdiğini göstermiştir. 

Bugün için hazırlanmış İYİ bir plan, gelecek için 
hazırlanmış İDEAL plandan iyidir. 

Bir kurumun her türlü unsurunun muhtemel bir tehlikeyi 
yaşamasını engellemek ya da engellenemeyen tehlikeleri 
zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmesi 
amacıyla hazırlanan yazılı plandır. 
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AMAÇ; 
       Bu planın amacı,  yangın, su baskını, deprem, kimyasal 
tehlikeler ve terörist saldırı gibi Acil Durumlarda yönetimin süratli ve 
doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma 
planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, 
hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin 
organize edilmesidir. 
 Acil durumlar iki kategoriye ayrılır; 
 

A-TİPİ ACİL DURUMLAR : 
         Savaş hali, deprem, sel, yıldırım düşmesi, büyük çaplı 
yangınlar, terör/sabotaj, uçak/helikopter kazaları vb. nedenlerle 
sonucunda ortaya çıkan durumlardır. 
 

B-TİPİ ACİL DURUMLAR : 
        Küçük çaplı yangınlar, muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı 
maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar ile benzer öneme 
sahip durumlardır.  

ACİL MÜDAHALE PLANI 
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Acil durumlara;  
        a. Normal mesai saatlerinde: 
        b. Hafta içi normal mesai saatleri dışında : 
        c. Hafta sonu, bayram ve kapanış dönemlerinde : 
müdahale şeklinin hangi birimlerin sorumluluğunda ve nasıl 
yapılacağı tanımlanmalıdır. 
 

İş saatleri içinde A-tipi acil durum oluştuğunda; 
1)Tüm çalışanlar en güvenli ve yakın yerden çıkarak (acil durum 
sırasında veya sonrasında) Şirket Toplanma Alanı'nda toplanır.  
2)Liderler ve yöneticiler kendilerine bağlı çalışanların yoklamasını 
yapar. 
3)Şirket üst yönetimi bir araya gelerek, Şirket Acil Durum Yönetim 
Kadrosunu oluşturur. İşletme Müdürü, Şirket Kriz Masası üyesidir ve 
ilgili koordinasyonun kurulması için buraya katılır.  

ACİL MÜDAHALE PLANI 
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4) Şirket Hasar Tespit Ekipleri; 
• Liderleri tarafından oluşturulur.  
• Kriz Merkezi'nden gelen komutla çalışmaya başlar. 
• Çalışmalarını ve gözlemlerini Kontrol Formları ile Kriz 

Merkezi'ne raporlar. 
 

5) Kurtarma Ekipleri, İlk Yardım Ekipleri, Sosyal Yardım Ekipleri, 
Lojistik Destek Ekipleri ve Kriz Merkezindeki diğer Şirket 
temsilcileri; 
• Derhal, Şirket Kriz Merkezi'ne giderler ve kendi gruplarına 

katılırlar. 
• Yoklamalarını buradan bildiriler. 
• Kriz Merkezi'nin sevk ve idaresi ile çalışırlar. 

ACİL MÜDAHALE PLANI 
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İş saatleri dışında A-tipi acil durum oluştuğunda; 
 

1. Şirket Acil Durum Yönetim Kadrosu: Şirket Kriz Masası ile 
temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini 
sağlayarak gelirler. 

2. Kriz Masası temsilcileri, Kurtarma, İlkyardım, Sosyal Yardım ve 
Lojistik Destek Ekipleri: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, 
en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler. 

3. Toplanan bu kişiler, kendi ekiplerine katılırlar ve Kriz Merkezi 
tarafından gelen direktiflerle çalışırlar.  

 

ACİL MÜDAHALE PLANI 
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ACİL 

DURUM 
YER ALINACAK 

ÖNLEM 
MÜDAHALE 

ŞEKLİ 
KULLANILACAK 

EKİPMANLAR 
SORUMLULAR 

YANGIN - TÜM 

ŞİRKET 

ALANI 

-Çalışma ortamında 

yangın söndürücüler 

bulundurulur. 

-Yangına karşı ikaz 

levhaları konulur. 

-Çalışma alanlarına 

Yangın ihbar telefon 

no’ları konulur. 

-Söndürme ve 

kurtarma ekip listeleri 

hazırlanır. Çalışma 

ortamında 

bulundurulur. 

-Söndürme ve 

kurtarma ekiplerine 

eğitim verilir.  

-Acil durum kaçış 

planı hazırlanır. 

-Eğitim amaçlı tatbikat 

yapılır 

-Telefon ile 110’a  yangın 

bildirimi yapılır. 

-Söndürme ekipleri 

tarafından Şirket/Şehir 

itfaiyesi gelene kadar 

yangına acil olarak 

müdahale edilir.  

-Yangın bölgesindeki 

elektrik, gaz, yakıt 

vanaları kesilir. 

-Görevli olmayan personel 

yangın yerinden 

uzaklaştırılır. 

-Yangında kurtarılacak 

kıymetli demirbaşlar 

tahliye ekibi tarafından 

kurtarılır. 

-Yangın sonrası hasar 

tespit çalışması yapılarak 

rapor hazırlanır. 

-Yangın söndürme 

tüpleri 

-Yangın söndürme 

köpüğü 

-Şirket / Şehir 

İtfaiyesi ve 

ekipmanları 

-Hasar tespit 

kontrol listesi 

-Söndürme ve 

Tahliye ekipleri 

-Takım Lideri 

-Hasar  tespit  

ekibi 

-Bölüm yöneticisi 

Örnek: ACİL DURUMLARA  MÜDAHALE  VE ALINACAK 
TEDBİRLER  

ACİL MÜDAHALE PLANI 



19 

  ACİL DURUM PLANININ DEVREYE SOKULMASI:  
A) Meydana gelen bir acil durumda, müdahale planı ayrıca talimat 
beklenmeksizin devreye sokulur.  
B) Emniyet maksadıyla makinelerin elektrik enerjisinin ve gazın kesilmesi 
gerekiyorsa durumu kriz masasına bildirilir, kriz masasından gelecek 
cevaba göre gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla elektrik ve doğal 
gaz kesilir.   
 

ACİL DURUMDA YÖNETİM VE EKİPLER:  
Acil durumlar için aşağıda belirtilen ekipler koordineli bir şekilde 
oluşturulmalı ve görevleri tanımlanmalıdır. 
a.Şirket Kriz Masası b.Şirket Acil durum Yönetim Kadrosu 
c.Hasar tespit ekipleri d.Kurtarma ekipleri 
e.Yangın ve tahliye ekipleri (Söndürme, kurtarma, koruma) 

f.İlk yardım ekibi g.Sosyal yardım ekibi 

h.Lojistik destek ekibi  

ACİL MÜDAHALE PLANI 
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ACİL DURUM YÖNETİM KADROSUNUN GÖREVLERİ: 
 

1. Panik ortamı oluşmamasını sağlamak. Ortamı sakinleştirmek 
ve çok hızlı değerlendirmelerle, acil durumu yönetmek, acil 
durum planını devreye sokmak. 

2. Yönetim Kadrosunun başkanlığını İşletme Müdürü yapar. 
Şirket Kriz Masasında görevlidir ve kriz masasından 
koordinasyonu sağlar. Acil durumda derhal Kriz Merkezi'ne 
gider. 

3. Yönetim takımından bir kişi başkan seçilir. 
4. Yoklamanın alınmasından sonra, eksiklerin ve bilinen diğer 

sorunların Kriz Merkezi'ne bildirilmesini sağlar. 
5. Şirket Hasar Tespit Ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak. 
6. Kriz masasından gelecek bilgilere göre personelin sevk ve 

idaresini yapmak. 

ACİL MÜDAHALE PLANI 
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ŞİRKET HASAR TESBİT EKİPLERİ:  
 

1. Belirli sayıda ekip oluşturulur. 
2. Ekip liderleri ve yardımcıları tanımlanır. 
3. Bakımcılardan ve kritik tesisleri bilen imalatçı, kaliteci v.b 

kişilerden oluşan 12-14 kişilik takımlardır. 
4. Yoklamanın alınmasından hemen sonrasında bu liderler 

tarafından oluşturulur. 
5. İlgili kontrol formları üzerinden, çalışmalar sırasında dikkat 

edilecek noktalar konusunda bilgi aktarımı ekip liderleri 
tarafından yapılır. 

6. Kriz Merkezi'nden gelecek komutla çalışmalarına başlar. 
7. Çalışmalar bittiğinde, gözlemlerini ilgili formlarla Kriz 

Merkezi'ne bildirir. 

ACİL MÜDAHALE PLANI 
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    KURTARMA EKİPLERİ:  
 

1. Bu ekip üyeleri özel eğitimli kişilerden oluşur. Bu kişiler acil 
durum oluştuğunda derhal Kriz Merkezi'ne gider, yoklamalarını 
buradan verirler ve buradan yönetilirler. 

2. Şirket kurtarma ekibi, Şirket Acil Durum Kriz Merkezi tarafından 
görevlendirilir. 

3. Kurtarma çalışmalarının yapılabilirliği, bu ekipler tarafından 
yapılacak hasar tespit çalışmalarının raporlamasından sonra 
belirlenir. 

4. Kriz Merkezi'nin belirlediği yere, özel ekipmanları ile giderek, 
kurtarma çalışmalarına başlarlar. 

5. Çalışmalarını Kriz Merkezi'ne rapor ederler. 
 

    YANGIN SÖNDÜRME VE TAHLİYE EKİPLERİ: 
 

    Kimlerden oluştuğu ve görevleri Yangın Söndürme Ekipleri 
Formlarında belirtilmiş olmalıdır. 

ACİL MÜDAHALE PLANI 
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    İLKYARDIM EKİBİ: 
 

a) Doktor ile sağlık memurundan oluşur. Bu kişiler Şirket Acil Durum 
Planında açıklanan takımların üyeleridir. Kriz Merkezi'nin yönlendirdiği 
Kurtarma Ekipleri içinde bu sağlık görevlileri bulunmaktadır. 

b) Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre 
ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye 
göre işyerine gelir. 
 

    SOSYAL YARDIM EKİBİ: 
 

a) İnsan Kaynaklarından sorumlu kişilerden oluşur ve ihtiyaç halinde başka 
kişilerinde alınabileceği bir ekiptir. Bu ekip Şirket Acil Durum Planında 
belirtilen ekipte yer alır. 

b) Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar, 
Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının 
telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. 

c) Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik 
birimleri ile koordinasyonu sağlarlar. 

ACİL MÜDAHALE PLANI 
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   LOJİSTİK YARDIM EKİBİ: 
 

a) Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur. 
b) Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan 

alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve 
teminini gerçekleştirir. 

 

ACİL MÜDAHALE PLANI 



İsmail SARIKAYA                                                 
A Sınıfı İş Güvenliği 
Uzmanı 
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  ACİL DURUM KAÇIŞ PLANI 

06 

04 

02 
01 

Şirket toplanma alanı 

KUZEY 

DOĞU 

03 

05 

ACİL 
DURUM 
KAÇIŞ 
PLANI 

ÖRNEĞİ 
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ACİL DURUMDA ; 
a) Sakin olun ve ne olduğunu anlamaya çalışın. 
b) Size zarar vermesi muhtemel malzemelerden uzak durmaya 

çalışın. 
c) Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın. 
d) Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir. 
e) Başınızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın. 
f) Bulunduğunuz mahalli terk ederken;  
Yangın ve su baskınında makine şalterini ve doğal gaz vanasını 

kapatınız. 
g) Dışarıya çıktıktan sonra derhal Acil Durum Toplanma 

Bölgesine gidin. 
h) Liderinizi/yöneticinizi bularak yoklamanın yapılmasına yardımcı 

olun. 
i) Acil Durum Yönetimince verilecek bilgilere göre hareket edin. 

BİR İŞYERİ PANOSUNDA ACİL 
DURUMLARA YÖNELİK BULUNMASI 

GEREKEN ÖRNEK DUYURU 


