
Acil Durum Plan ve Uygulamaları 



ACİL DURUM !!!

▪ Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan 
ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür.

▪ Acil durum, “beklenmeyen ve önceden tahmin edilemeyen 
durum” olarak ifade edilmektedir.

▪ Acil 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.

▪ (RESMÎ GAZETE 18 HAZİRAN 2013 İŞYERLERİNDE ACİL 
DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK)



Deprem, Patlama, Sel, Yangın vb.



ÖN HAZIRLIK

▪ Çeşitli riskleri tamamen azaltmak veya yok etmek  
mümkün olmayabilir.

▪ Ön hazırlık; olay öncesi belirli şeylerin 
gerçekleştirilmesi yoluyla acil durum veya 
afetlerin etkisini azaltmaya yardım edebilen 
önlemlerdir.



Öğren Uygula Hayat Kurtar! 

▪ Bir sonraki afette, harekete geçmek için çok zamanınız 
olmayabilir. Bu yüzden acil durumlar için şimdiden 
hazırlamalıyız.

▪ Kendimizi afetlerden korumasını önceden planlayarak ve 
eğitimle öğrenebiliriz.

▪ Tüm acil durum telefonları çalışanlar tarafından bilinmelidir.

▪ Servis ve birimlerin içerisindeki elektrik, tıbbi gaz, LPG gazı 
ve su şebekelerinin gerektiğinde kapatılabilmesi için ana 
şalter ve vanaların yerleri ve nasıl kapatılacağı 
öğrenilmelidir.



ACİL BİR DURUMDA NE YAPMALIYIZ?

SAKİN OL!!!           

TEHLİKEDE OLAN KİŞİLERİ UYAR

Haberleşmeyi Sağla !!! 



ACİL DURUMDA NEREDE TOPLANIYORUZ ? 

ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİ

…………………

…………………

…………………



DEPREM 



Deprem Anında 1

▪ Kesinlikle panik yapma Sarsıntı 
esnasında lütfen sakin olunuz!

▪ Bina içindeki çıkış yakınsa, derhal 
güvenli alana kaçın. 

▪ Pencere ve devrilecek eşyalardan uzak 
durulur.

▪ Kapatılması gereken önemli sistemler 
var ise (Enerji Doğalgaz, LPG v.b.) 
kapat.

▪ Çıkış yakın değilse, servis yatakları, 
sağlam bir masa, dolgun ve hacimli 
koltuklar,  kanepeler, çekyatlar vb. 
eşyaların yanına resimdeki gibi 
uzanınız. 



Deprem Anında 2

▪ Derin derin nefes almaya çalışınız!

▪ Merdivenlerden, cam kenarlarından ve asansörlerden 
uzaklaşınız. 

▪ Çıplak ayakla dolaşmayınız. Yerdeki cam kırıkları vb. şeyler 
ayaklarınızı yaralayabilir. 

▪ Uykuda iken deprem halinde; derhal yatağın yanına 
uzanınız. Yataktan kalkmazsanız, pikenin  altına giriniz. 



Deprem Anında 3

▪ Sarsıntı geçtikten sonra çevrenizi kontrol ediniz. Öncelikle, 
bulunduğunuz mekânda tehlikeli bir durum olup olmadığı 
kontrol ediniz. 

▪ Ortalığa dökülmüş kimyasal maddeler ile yanıcı, parlayıcı, 
patlayıcı özelliği olan maddelere karşı tedbir alınız, 
ilgililerden yardım isteyiniz. 

▪ **Toplanma alanına gidin. 



PATLAMA



Patlama Olay Anında;

▪ Olayı İlk Gören personel ikaz sistemini çalıştırarak veya sesle 
diğer personeli haberdar et.

▪ Patlama bölgesine kimsenin girmesine izin verme.

▪ Patlama bölgesinden ziyaretçileri ve mümkünse araçları 
uzaklaştır.

▪ İtfaiye: 110, Sağlık:112 birimleri ve kolluk kuvvetlerine 
(emniyet 155 - jandarma 156)   haber ver.

▪ Patlamaya sebep olabilecek diğer sistemlerin elektriği ve doğal 
sistemleri kapat.

▪ Yaralılar varsa ilk yardım yapılarak sağlık birimlerine gönderilir.



YANGIN



▪Taşınabilir yangın söndürücüler çok değerli 
yangın söndürme aletleridir.

▪Portatif bir söndürücü, erken müdahale 
edilmediği durumlarda, hızla büyüyebilecek 
ve daha fazla hasar verebilecek küçük 
yangınları ortadan kaldırarak, can ve mal 
kaybının önlenmesinde büyük rol oynarlar.



Yangın Durumunda 1
▪ En yakın yerde bulunan Yangın Alarm sistemi çalıştırılır. 

▪ 4444 aranarak HABERLEŞME SAĞLANIR. 

▪ Yangın Alarm Sistemi Yoksa sesle bağırılarak diğer çalışanlar 
haberdar edilir. Sakin olunur.

▪ Yangın Tüpleri veya diğer söndürücülerle (KKT, CO2, Köpük vs.)  
müdahale et.

▪ Yangın müdahale edilemeyecek şekilde ise uzaklaş, itfaiyeyi 
bekle.

▪ Bireylerin güvenli alanlara doğru hareket etmeleri sağlanır.

▪ Tahliye planı uygulanır.

▪ Toplanma alanına gidilmelidir.



Yangın Durumunda 2

▪ Tüm kapı ve pencereler kapatılır.

▪ Klimalar kapatılır.

▪ Varsa, oksijen kapatılır.

▪ Işıklar kapatılır.

▪ Asansör asla kullanılmaz.





Cihazın manometresini kontrol ediniz. 
Manometre (İbre Yeşil Çizgi Üzerinde 18 Bar 

basınçta) Olmalıdır.)





Sulu Sistem Tüp Kabinli Yangın Dolabı



Yangın Dolaplarının önlerine sabit veya seyyar 
malzeme konulmamalıdır.



Aşağıdaki Şartlarda Bir Yangını Söndürmeyi 
Asla Denemeyin!!!

▪ Yangın hızla yayılıyorsa,

▪ Çıkış yolunuzu kapatıyorsa,

▪ Bir yangın söndürücüyü nasıl kullanacağınızı 
bilmiyorsanız,

▪ Yangın söndürücü kaldıramayacağınız kadar 
büyükse,

▪ Hamile, yaralı veya müdahale edemeyecek 
kadar engelliyseniz.



ELBİSENİZ TUTUŞTU İSE;

▪ DUR:  KOŞARSANIZ HAVADAKİ OKSİJEN ALEVLERİN 
ARTMASINA NEDEN OLACAKTIR.

▪ YAT:   AYAKTA DURURSANIZ ALEVLER HAYATİ 
ORGANLARINIZA DOĞRU HIZLA YÜKSELECEKTİR.

▪ YUVARLAN:  ATEŞİ SÖNDÜRMEK İÇİN YERDE 
YUVARLANIN.



Afetlerin en az zararla atlatılabilmesinin 
tek yolu, toplumun önceden afetlere 

karşı eğitimli ve hazırlıklı olması 
gerekmektedir.





Videoda da gördüğümüz üzere;

▪ Yangın çok hızlı büyür, dolayısıyla yangına karşı 
yapılacak müdahale de çok hızlı yapılmalıdır.

▪ Yangın söndürücünün yerini kullanımını biliyor isek 
büyük can ve mal kayıplarını önlemiş olabiliriz. 

▪ Böyle durumlarda yanan madde ile oksijen temasını 
önlememiz yani yanan alanı kapatmamız ve söndürme 
yapmamız gerekmektedir.





Bu video içinde söyleyeceklerimiz;

▪ 1985 yılında İngiltere stadyumunda meydana gelen 
yangındır.

▪ İlk yarı sona ererken (44. dakika ) bir taraftar elindeki 
sigarayı stadyum sıralarının altına düşürmesi sebebiyle 
sıraların altındaki yığın bir anda alev aldı. 5 dakika içinde 
stadyumun bir kısmının alevler içinde kalması ve 
taraftarların canlarını kurtarma telaşı nedeniyle yangın 56 
kişinin ölümüne 265 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

▪ Kargaşa  gözlendi 

▪ Söndürme tahliye geciktiğinden bir sürü insanın ölüm ve 
yaralanması ile sonuçlandı. 





Acı yorumlarımız;

17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük 
merkezli  7.4 şiddetindeki Marmara depreminde resmi rakamlara göre 17 
bin 480 insan hayatını kaybetti. 

Video kaydında da dediği gibi Gölcük ve Yalova’nın dünü belki de 
İstanbul’un yarını 

Ve acı gerçeklerimizden 

Ülkemiz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde 
bulunmaktadır. Ülkemiz topraklarının %92’si deprem bölgesi içerisinde yer 
almaktadır. Nüfusumuzun ise yaklaşık %95’i deprem tehlikesi altında 
yaşamaktadır.

Ama hangimiz hazırız depreme ? 

Depreme yakalansak ne yapacağız biliyor muyuz?

Şuan HAYIR  dediğinizi duyar gibiyim… 



▪ Afetleri en az zararla atlanmanın en önemli yolu 
hazırlıklı ve tatbikatlı olmak lütfen kurumlarımızda 
yapılan tatbikatlara katılalım neyi nasıl 
yapacağımızı öğrenelim, bilelim.

▪ Ev ve sosyal hayatımız da bu tür deprem gibi acil 
durumlara göre şekillendirelim eşya sabitlemesi 
aile bireyleri ile toplanma alanın belirlenmesi gibi 
ön hazırlıkları yapalım. 





▪ 23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13:41'de Van'da 
meydana gelen ve 25 saniye süren depremde 
toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 
vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise 
enkazlar dan sağ olarak kurtarılmıştır.

▪ Diyecek çok şey var aslında ama görüldüğü üzere 
acil durumlar aniden gelişir ve olay anı yönetimi 
çok önemlidir 


