
 

YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ 

NO AD SOYAD : ÜNVAN EKİPTEKİ GÖREVİ TELEFON NO: İMZA 

1   Ekip Başkanı   

   Ekip Üyesi   

   

 

 

  

İLKYARDIM EKİBİ 

1   Ekip Başkanı   

   Ekip Üyesi   

   

 

 

  

ARAMA KURTARMA ve TAHLİYE EKİBİ 

1   Ekip Başkanı   

   Ekip Üyesi   

 

 

 

 

 

 

 

 

EK -I 



 

 

 

EK: III 

YANGIN 

 

YANGIN DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 

 

Çevrenizde çalışan işçileri, yangın durumunda derhal uyarın, 

Yangın işyeri yönetimine ve 110 nolu telefondan İtfaiyeye haber verin, 

Acil durum ikaz sistemine basın veya basılmasını sağlayın, 

Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan, yangına en yakın yangın söndürücülerle ilk 

müdahaleyi yapın, 

Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın, 

Yangın noktasına gelen işyeri yangın söndürme ekibine olay ile ilgili (yangının nedeni, türü vb. ) 

bilgi verin ve ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın, 

Tahliye emri verilmesi durumunda, yangın söndürme ekibinde görevli değilseniz derhal “ACİL 

TOPLANMA BÖLGESİNE” gidin, 

Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan kıymetli dosya, evrak ile parlayıcı, patlayıcı maddeleri 

uzaklaştırın, 

“Acil toplanma bölgesine giderken panik yapmayın, telaşa kapılmayın, tahliye için ayrılmış yollar 

kullanın, 

İşyeri veya acil durum yönetimince verilecek işe dönün emrine kadar çalışmayın. 

 

 

 



 

 

 

YANGIN TİPLER 

1. A Tipi Yangınlar ( Kat Madde Yangınları ) 

Yanıcı basit katı maddeler yangınıdır. ( Mesela; odun, kömür, kağıt, ot, kumaş vb.) Temel özellikleri 

kor oluşturmalarıdır. Bu tür yangınların temel söndürme prensibi soğutma, temel söndürme maddesi 

su’dur. Kor bütün A sınıf yangınlarda ısı vericidir. Bu yangınlara müdahale daha kolaydır. Yanan 

yüzeyin söndürücü madde ile kaplanması ve oksijenle ilişkisinin kesilmesi yeterli olabilir. 

Yangınların bazılarında kalan atık pamuk ve kömürde olduğu gibi içten yanmada olabilir. Bu tür 

yangınların söndürülmesinde en etkili ve en çok kullanılan söndürücü sudur. Bununla birlikte 

yangının özelliğine göre soğutma etkisi yanında yüzeyi saracak oksitleyici ortamla ilişkiyi kesmek 

oksijen konsantrasyonunu düşürmek ve zincir reaksiyonlarını kırmak şeklinde etki eden söndürücüler 

kullanılmaktadır. 

2. B Tipi Yangınlar ( Sıvı Madde Yangınları ) 

Yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. (mesela; benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, 

solvent, katran vb.). Temel özellikleri korsuz, alevli yanmalarıdır. Bu tür yangınların temel söndürme 

prensibi boğma, temel söndürme maddesi köpük ve BC tipi Kuru Kimyevi Tozdur. 

Sıvı yanıcı maddeleri üç sınıfa ayırmak mümkündür. Bunlar: 

1- Su ile karışmayan sıvı yanıcılar: Petrol, benzin, yağlar, boyalar vb. Bunların özgül ağırlıklar sudan 

hafif olduğu için devamlı suyun üstüne çıkarlar ve yanmalar suyun üzerindedir. Bu tür yangınlarda 

zincirleme reaksiyonların kırılması ve yüzeyin oksitleyici ortamla ilişkinin kesilmesi yada seyreltme 

önemlidir. 

2- Katran, asfalt, gres gibi ağır yağlar. Bunların yangınlarında soğutma, boğma ve zincir 

reaksiyonlarının kırılması yönünde etkili söndürücüler kullanılır. 

3- Su ile karışabilen sıvı yanıcılar: Alkoller. Bunların sebep olduğu yangınlarda soğutma, boğma, 

konsantrasyonlarını düşürme, zincir reaksiyonları kırmak için etkili söndürücüler kullanılır. Sıvı 

yangınlar için en ideal söndürücü köpüktür. Fakat başlangıç ve küçük çaplı yangınlarda CO2 ve 

KKT kullanılabilir 

3. C Tipi Yangınlar ( Gaz Yangınları ) 

Yanıcı gaz maddeler yangınıdır. ( Ör; Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı , doğalgaz ve 

hidrojen vb.) Temel özellikleri patlamadır.Temel söndürme prensibi boğma, temel söndürme maddesi 

BC tipi Kuru Kimyevi Tozdur. 

 

 



 

 

 

4. D Tipi Yangınları ( Hafif Metal Yangınları ) 

Yanabilen hafif metaller yangınıdır.(Mesela; alüminyum, magnezyum, titanyum, zirkonyum, lityum, 

çinko, sodyum, potasyum ve kalsiyum vb.) Temel özellikleri korlu, alevsiz ve yüksek sıcaklıkta 

yanmalarıdır. Temel söndürme prensibi boğmadır. A,B,C türü söndürücüler faydasızdır. Su kesinlikle 

kullanılmamalıdır. Özel D tipi söndürme tozlar kullanılır. D tozu bulunamadığında kuru kum ile 

örtülerek söndürülür. D türü yanıcı maddelerin toz hali daha tehlikelidir. Yanıcı metal tozlarının hava 

ile uygun karışımları tutuşma sıcaklığını yakaladığında güçlü patlamalara yol açabilir. Bazı yanıcı 

metallerin aşırı yüksek sıcaklık oluşturmaları suyun ve diğer yaygın söndürücülerin etkisini yok eder. 

Bazı yanıcı metaller su ile reaksiyona girerek Hidrojen ve Asetilen gazlar üretirler. Bu ise yangının 

daha da artmasına ve patlamalara yol açar. D sınıfı yangınlar için genel bir söndürme maddesi yoktur. 

Yanıcı metallerin her biri ile ilgili yangını kontrol edebilecek özel söndürücüler vardır ve bunların 

işaretini taşır. Bu söndürücü maddeler yanan metali örtmeye ve yangını boğmaya yarar 

 

SÖNDÜRME TEKNİKLERİ 

 

Yanmayı meydana getiren unsurlardan en az bir tanesini saf dışı ederek söndürme gerçekleştirilir. 

Soğutma, 

Boğma, 

Yakıtı Giderme, 

Zincirleme Reaksiyonu Engelleme, 

olmak üzere dört ana söndürme yöntemi vardır. 

Soğutma: Yanıcı maddeden ısı alınarak, sıcaklığın tutuşma derecesinin altına düşürmektir. Mesela 

Yün’ün tutuşma sıcaklığı 600 oC dır. Yanmakta olan yün 550 oC a soğutulduğunda söner. 

Boğma: Oksijen konsantrasyonunu yanma için gerekli oranın altına indirmektir. 

Yakıt Giderme: Bazı durumlarda, yakıt kaynağını ortadan kaldırarak yangın etkin şekilde 

söndürülür. Yakıt kaynağını yok etmek için sıvı ya da gaz ak durdurulur. Mesela Doğalgaz vanasının 

kapatılması ile yakıt kesilecektir. veya yangının yolu üzerindeki katı yakıt ortadan kaldırılır. Orman 

yangınlarındaki karşı ateş metodu ve şaplak bu yönteme dayanır. Ya da yanıcı maddenin yüzeyi 

kaplanılarak yanıcı buhar çok engellenir. ABC tozu eriyerek katının gözeneklerini öter ve yanıcı gaz 

çıkışını engeller. AFFF tipi köpük boğma ve soğutmanın yanı sıra sıvı üzerinde su filmi oluşturarak 

yanıcı gazları buharlaşmasını engeller. Dolayısıyla yangın devam edemez. Ayrıca bazı söndürme 

maddelerinin kimyasal ve fiziksel etkilerle yanıcı maddenin tutulma sıcaklığını yükseltmesi ve 



 

 

 

yanmaz hale getirmesi ile yangının devam etmesi engellenir. Mesela alkol yangınında su sıkılarak 

yapılan seyreltme yangının devam etmesini engelleyecektir. 

Zincirleme Reaksiyonu Engelleme: Kuru Kimyevi Tozlar ve Halojenli Hidrokarbonlar gibi bazı 

söndürme maddeleri yanıcı madde ile ısı üretmeyen reaksiyonlar meydana getirerek, alev üreten 

kimyasal reaksiyonu keserler, alevlenmeyi durdururlar. Mesela Halon gazı uygulandığında 

halojenlerle reaksiyon oluşur ve oksidasyon ani olarak durur. 

Söndürme maddelerinden bazıları bu yöntemlerden sadece birini bazıları ise birkaçını birden 

kullanarak söndürme etkisi gösterirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KONTROL FORMU 

 

4857 Sayılı Kanunu mevzuat ile özellikle İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine ilişkin Yönetmelik ile Güvenlik ve Sağlık İşaretlemeleri dikkate alınarak oluşturulan bu 

form işyerinde genel olarak ve her bölümde yangına karşı alınması gereklerin tespitinde ve bunların 

yerindeliğinin kontrolünde gözönüne alınacak olup, bu form ; 

i  İşyeri geneli ve her bölümü için ayda bir, 

ii. İşyerinde yapılacak olan tatbikat çalışmalarından sonra, 

iii. İşyerinde meydana gelen yangınlardan sonra, 

iv. İşyerinde yapılacak taşınma, değişiklik vb.den sonra, yeniden gözden geçirilecektir. 

  

Yangın ile ilgili gerekenler 

No Kontrol edilen Evet Hayır 

1 
İş yerinde yangın ekibinde kimlerin bulunacağı ve yangın anında yapılması gerekenlerin bildirilmiş 

mi?  
  

2 Bölümde işyeri yangın ekibi içerisinde bulunan işçiler var mı?   

3 
Yeterli sayıda içinde köpük, karbon tetraklörür, karbondioksit ve bikarbonat tozu veya diğer benzeri 

etkili maddeler bulunan yangın söndürme tüpü var mı? 
  

4 Yangın söndürme tüplerinin 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmış mı?   

5 Yangın hortumları dolaplarında sarılı vaziyette bulunuyor mu?   

6 Yangın hortumlarının 3 ayda bir kontrolü yapılıyor mu?   

7 Yangın söndrme ekipmanlarının yerleri işaretlenmiş mi?   

8 Yangın söndürme ekipmanlarının önünde engel var mı?   

9 Yangın tüpleri bulunması gereken yerlerde mi?   

10 

 

Yangın tehlikesi içeren ısıl işlem vb. Çalışmalada çalışma mahallinde yangın söndürme tüpü 

bulunduruluyor mu? 

 

 

 

 

11 

 
İşyerinde dağınık vaziyette kağıt, karton, kumaş, kimyasal gibi yanıcı maddeler bulunuyor mu? 

 

 

 

 

12 İşyerinde kontrolsüz bırakılmış boş veya dolu kimyasal kapları bulunuyor mu?   

13 İşyerinden genel yangın ikaz sistemi duyulabiliyor mu?   

14 İşyerinde acil durumlarda kullanılması gereken yol ve kapıları işaretlenmiş mi?   

15 İşyerinde ateş yakılıyor mu?   

16 Çalışan işçiler yangın anında yapması gerekenleri biliyor mu?   

17 Depolama alanlarında yangın söndürme ekipmanı var mı?   



 

 

 

 

Sonuç ve Öneriler :  

Kontol Edilen Bölüm : 

Kontrol Eden  : 

Kontrol Tarihi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK VI 

 

İLKYARDIM 

 

İLKYARDIM İHTİYACI OLUŞTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER 

İlk Yardım ekibine haber verilir, eğitimi almış sertifikalı personel tarafından ilk müdahalenin 

yapılması sağlanır. 

Kazanın büyüklüğüne bakılır: 

-Küçük sıyrık vb. hızlı tedavi edilebilir kazalarda haberleşme şemasına uygun olarak haberleşme 

sağlanır. En yakın sağlık kuruluşuna götürülerek tedavisi yaptırılır. 

-Büyük ve önemli kazalarda haberleşme şemasına uygun olarak haberleşme sağlanır. Bu tür kazalarda 

öncelik DEVLET HASTANELERİ ’ dir. Hastaneye gitmeden hastane aranarak kaza hakkında bilgi 

verilerek müdahale edip edemeyecekleri öğrenilerek hasta sevk edilir. 

İlkyardım eğitimi almış kişiler ilkyardım ekibi gelinceye kadar ilk yardım yapar, 

Durum hakkında işverene haber verilir, 

İlkyardım ekibine ulaşılamayan hallerde derhal 112 Hızır Acil Servisine haber verilir, 

İlk yardımcılara; 

o Olay yerinin açık adresi, 

o Yaralının veya hastanın durumu, 

o Yaralı veya hasta sayısı, 

o Olayın gelişimi, 

Kısa ve düzgün ifadelerle net bir şekilde bildirilir, 

Gerekli ise ilkyardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı olunur, 

 

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre imkanlarından 

yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye İLKYARDIM denir. 

 

İLKYARDIMDA AMAÇLAR : 

1- Hayat kurtarmak 

2- Durumunu korumak 

3- Sakatlıklar önlemek 



 

 

 

İLKYARDIMDA 6 SAFHA : 

Tedbir ( İlkyardımcının kendisinin ve kazazedenin güvenliğinin sağlanması ) 

1. Teşhis 

2. Tedavi 

3. Telekomünikasyon (haberleşme) 

4. Triaj (öncelikli kazazedenin belirlenmesi) 

5. Taşıma 

İLKYARDIMCI’ da bulunması gereken özellikler : 

1. Her zaman tedbirli olmalıdır, 

2. Soğukkanlılığını korumalıdır, 

3. Cesaret gösterilerinden ve emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. 

 

İLKYARDIM’ da haberleşebilecek telefon numaraları : 

110 İtfaiye 

112 Ambulans 

114 Zehir Danışma Merkezi (Sağlık Bakanlığı ) 

154 Trafik polisi 

155 Polis imdat 

156 Jandarma imdat 

 

1. YANIK VE HAŞLANMALARDA İLKYARDIM 

Ateş, sıcak bir cisim, elektrik, radyasyon, asit veya bazla oluşan yaralara yanık; sıcak su, buhar vs. 

yol açtığı doku bozukluklarına ise haşlanma denir. Vücut dokularının yanma derecelerine göre 

yanıklar 3 gruba ayrılır. 

a. Birinci Derece Yanık: Bunun en güzel örneği güneş yanıklarıdır. Deri yüzeyi kızarır, hafif şiş 

oluşur. Yanık bölge duyarlı olup bastırınca ağrır. 

b. İkinci Derece Yanık: Yukarda belirtilenlere ek olarak deri üzerinde içi su dolu kabarcıklar olur. 5 

cm2 den daha büyük böyle bir yanığı olan kişiyi hemen hastaneye gönderiniz. 

c. Üçüncü Derece Yanık: Yanık derinin bütün kalınlığını içine aldığı gibi bazen daha derinlere, 

kemiğe kadar inebilir. Böyle yanığı olanlar hemen hastaneye gönderilmelidir. Yanıklarla haşlanmalar; 

şoka, mikrop almaya, solunum zorlu una sebep olur. 

Yanık ve Haşlanmalarda İlk Yardım 



 

 

 

- Küçük bir yeriniz yanmışsa içinde küçük buz parçalar bulunan su dolu bir kovaya sokunuz ya da 

musluk suyu altına 10 dakika tutunuz. 

 

 

-Yanık veya haşlanmış kısımlara elinizi sürmeyiniz. 

-Yanık veya haşlanmış yüzeye temiz bir bez veya pansuman koyunuz. 

 

-Yanık nedeniyle deride oluşan içi su dolu kabarcıklar sıkmayınız, patlatmayınız. 

-Yanıklı hastayı sakin, ılık bir yerde dinlendiriniz. 

-Yanmış giysileri çıkarmayınız. 

-Yanık üzerine yoğurt, salça, diş macunu sürmeyiniz. 

-Yanık bölgesinde bilezik, künye, yüzük varsa keserek çıkarınız. 

-Asit ve baz yanıklarında, giysilerini çıkarınız, bol su ile yıkayınız. 

-Elektrik sonucu oluşan yanıklar ile büyük yanıklarda hastayı zaman kaybetmeden hastaneye 

götürünüz. 

 

2. ELEKTRİK ÇAPRMASINDA İLK YARDIM 

Elektrik çarpması sonucunda kas krampları , kırıklar, sinir felci, solunum merkezinin felci, solunum 

ve kalbin durması olabilir. 

Elektrik Çarpmasında İlk yardım 

-Kesinlikle kendinizi tehlikeye atmayınız, 

-Elektrik fişi size yakınsa çekiniz, 

-Sigortayı çıkarınız, 

-Kuru tahta, sopa, ip, deri kemer ya da kuru gazete tomar ile yaralının elektrik teli ile olan ilişkisini 

kesiniz, 

-Varsa yanık tedavisi uygulayınız, 

-Bilinçsiz ve soluk alamıyorsa ağızdan ağza yapay solunum yapınız, 



 

 

 

-Bilinçsiz fakat soluk alıyorsa, şok durumunu önleyiniz, ayaklarını yukarı kaldırınız, 

-Nabız al nam yorsa kalp masaj yap n z. 

-Bilinçli ve soluk al yorsa, sakin olarak dinlendiriniz. Kendisine gelince ambulansla hastaneye 

gönderiniz. 

 

3. KANAMALARDA İLK YARDIM 

Kanın damar dışına çıkmasına KANAMA denir. iç ve dış kanama olmak üzere ikiye ayrılır. İç 

kanamalar gözle görülemediklerinden, belirlenmeleri ve en kısa zamanda hastaneye ulaştırılmaları 

önemlidir. Halbuki dış kanamalar gözle görülebilir ve durdurulma yöntemleri ile kontrol altına 

alınabilirler. Kanama başlangıçta halsizlik yapar, eğer kontrol altına alınmazsa şok ve ölüm 

gelişebilir. 

I- Kanamanın meydana geldiği yere göre : 

1- İç kanama 

2- Dış kanama 

II- Kanayan damarın cinsine göre : 

1- Atardamar (arter) kanaması : Parlak kırmızı renklidir, kalp atımı ile eşzamanlı fışkırır. 

2- Toplardamar (ven) kanaması : Koyu kırmızı renklidir, devamlı akar. 

3- Kılcaldamar (kapiller) kanaması : Devamlı , yavaş, sızıntı şeklinde akar. 

 

1-İÇ KANAMA 

 

İç kanamanın vücut dışında en sık görülen belirtileri ezikler ve çürüklerdir. 

İç Kanama Bulguları : 

- Nabız zayıf ve süratlidir (ipliksi), 

- Deri soğuk ve nemlidir (yapışkandır), 

- Gözler donuk, gözbebekleri genişlemiş ve ışık refleksi zayıftır, 

- Hastada genelde susuzluk hissi ve huzursuzluk vardır, 

- Bulantı , kusma olabilir, 

- (Geç bulgu: Kan basıncı düşer), 

İç Kanamada İlkyardım: Herhangi bir vurma, çarpma, darbe sonrası bu belirtiler söz konusuysa, 

bu durumda yapılacak en doğru şey, kişiyi bir an önce hastaneye ulaştırmak olmalıdır. 

 



 

 

 

2- DIŞ KANAMA 

Dış Kanamada İlkyardım: 

- Parmakla (lokal, yerel) basınç, 

     

- Basınçlı sargı 

 

- Yaranın üstünde yer alan artere/damar köküne basınç 

- Elevasyon (kanayan kısmın kalp seviyesinde veya üzerine tutulması) 

 

- Turnike, 

- Atelleneme, (anamayı doğrudan durdurma yöntemi değildir! Kırıkların sabitlenmesi 

sonucunda kanamanın da kontrol altına alınması sağlar). 

 

TURNİKE: Diğer yöntemlerle durdurulamayan kanamalarda en son seçenek olarak uygulanmalıdır. 

Genellikle organ kopmalarında veya derin arter kesilerinde, tek kemikli olan üst kola veya üst bacağa 

uygulanır. Amaç, kanayan atardamar , kemik ile deri arasında sıkıştırarak, yaralı yere olan kan 

akımını engellemektir. Ara ara gevşetilmelidir, aksi halde gangren gelişebilir. İp, tel, ince sert lastik 



 

 

 

cilde zarar vereceğinden kesinlikle kullanılmaz. Üçgen sargı bezi, çorap, kravat veya herhangi bir enli 

kumaş parçası ile turnike yapılabilir. Turnike en fazla iki saat uygulanabilir. Gev etme süresi ilk bir 

saatte 10- 20 dakikada bir, sonraki bir saatte ise 5- 10 dakikada bir olmalıdır. Gevşetme süresi turnike 

uygulanan yerin, yaralı kısma olan uzaklığı ile ters orantı olmalıdır. Mesafe uzunsa, gevşetme süresi 

kısa olmalıdır. Turnike gevşetildiğinde, lokal basınç yapılmalı ve cilt normal rengine döndüğünde, 

turnike yine sıkılmalıdır. 

 

 

 

DESTEKLEME (ATELLEME) : Yaralı kol veya bacaklardaki kanamaların çoğu, kırılan kemiğin 

sivri uçları ile kasların yırtılması ya da kırılan kemiğe yakın damarların yırtılması sonucunda 

meydana gelir. Kol veya bacak sabitlenmezse, hasar ve kanama devam eder. Ekstremitenin (kol veya 

bacak) sabitlenmesine destekleme denilmektedir. Kırık kemik uçları kontrol altına alındıklarında 

kanama da azalacaktır. 

 

 



 

 

 

3- ŞOK’ TA İLKYARDIM 

Dolaşım sistemi, kanın tüm hücre ve dokulara ulaşmasını sağlar. Bu sistem sayesinde her hücreye 

oksijen ve besin maddesi taşınır ve hücrelerden metabolik atıklar uzaklaştırılır. Dolaşım sistemi 

tarafından, vücudun her tarafına yeterli miktarda kanın pompalanamadığı duruma ŞOK 

denilmektedir. Şokun oluşabilmesi için, mutlaka kişide bir sorun olmalıdır ve bu sorun kontrol 

altına alınamadığı için kişinin durumu gittikçe bozulmalıdır. Örnek: Kişinin bacak kemiği kırılmış, 

şiddetli kanıyor ve hiçbir müdahale yapılmamışsa, şok gelişir. 

Şoku Oluşturan En Önemli Nedenler : 

- Aşırı kan kaybı, 

- Geniş ve derin yanıklar, 

- Sıvı kaybı, 

- Aşırı kusma ve ishal, 

- Aşırı terleme. 

 

Şok Çeşitleri : 

a. Hipovolemik Şok: Damar içinde dolaşan sıvı hacmindeki azalma nedeniyle görülen şok çeşididir. 

Nedeni: Ani ve şiddetli sıvı veya kan kaybıdır. 

b. Metabolik Şok: Damar dışı vücut sıvılarının kaybı söz konusudur. Nedeni: Aşırı kusma, ishal, 

terleme veya diyabetik koma olabilir. 

c. Anaflaktik Şok: Şiddetli alerjik reaksiyon söz konusudur. 

d. Nörojenik Şok: Sinir sisteminin dolaşım sistemi üzerindeki kontrolü kaybolmuştur. 

 

Şok belirtileri: 

-Kan basıncında düşme 

-Hızlı ve zayıf nabız 

-Hızlı ve yüzeysel solunum 

-Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik 

-Endişe, huzursuzluk 

-Baş dönmesi, 

-Dudak çevresinde solukluk yada morarma, 

-Susuzluk hissi, 

-Bilinç seviyesinde azalma, 



 

 

 

Şokta ilkyardım uygulamalar : 

-Kendinin ve çevrenin güvenliği sağlanır, 

-Hava yolunun açıklığı sağlanır, 

-Hasta/yaralının mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır, 

-Varsa kanama hemen durdurulur, 

- Şok pozisyonu verilir, 

-Hasta/yaralı sıcak tutulur, 

-Hareket ettirilmez, 

-Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112), 

-Hasta/yaralının endişe ve korkular giderilerek psikolojik destek sağlanır. 

 

Şok pozisyonu verilmesi: 

-Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır, 

-Hasta/yaralının bacaklar 30 cm kadar yukarı kaldırılarak, bacakların altına destek konulur 

(Çarşaf, battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb.), 

-Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde üstü örtülür ve ısıtılır, 

-Yardım gelinceye kadar hasta / yaralının yanında kalınır, 

-Belli aralıklarla (2-3 dakikada bir) bir yaşam bulguları değerlendirilir. 

-Yapılan uygulamalarla ilgili bilgi yazılır. 

-Hızla sağlık kuruluşuna gönderilmesi sağlanır. 

 

 

         

 

 

 



 

 

 

4- KIRIK, ÇIKIK ve BURKULMA’DA İLKYARDIM 

 

KIRIK: Kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır. 

Çeşitleri : 

- Kapalı Kırık; deri bütünlüğünün bozulmadığı , çevre dokuların çok fazla zarar görmediği 

kırıklardır. 

- Açık Kırık; kırık kemik uçlarının görülebildiği, çevre dokuların zarar gördüğü kırıklardır. 

Kırıkta Belirti ve Bulgular : 

- Ağrı , 

- Morarma, çürük, şişlik, 

- Şekil bozukluğu (deformite), simetride bozulma, 

- Hareket edememe, hareket kısıtlanması. 

Kırıkta İlkyardım : 

- Kanama varsa kontrol altına alınır, yara varsa kapatılır, 

- Kırığın çevre dokulara zarar vermemesi için ekstremite (kol veya bacak) desteklenir. 

 

DESTEK (ATEL): Kırığı tespit etmek (hareket etmesini önlemek) amacı ile kullanılan tahta parçası, 

mukavva, sert karton, yastık üçgen sargı bezi gibi malzemelere verilen genel ad. 

Desteklerken (Atellerken) Dikkat Edilecek Hususlar : 

- Kırık parçalara kesinlikle dokunulmaz veya içeri yerleştirilmeye çalışılmaz, 

- Kırığın üstünde ve altında yer alan eklemler de desteklenir (atele dahil edilir; örnek), 

- Uçlara doğru (el ve ayaklar vücudun uç noktalarıdır) tüm eklemler desteklenir, 

- Şişlik ve ödemi önlemek üzere kol veya bacak yerçekiminden kurtarılır (kol ise kalp seviyesinde 

tutulur, bacak ise uzatılır), 

- Aşırı şiddetli ise ve kişi kendi içebilecek durumdaysa ağrı kesici verilebilir. 



 

 

 

ÇIKIK: Eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Ligament ve kapsül 

yaralanması gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Eklem yüzeyleri birbirinden tamamen ayrılmış kemik 

uçları değişik pozisyonlarda kilitlenmiş olabilir. Herhangi bir hareket hem çok güçtür hem de 

ağrılıdır. 

 

Çıkmaya En Yatkın Eklemler: 

Parmak, omuz, dirsek, kalça, ayak bile i ve çene eklemleridir. 

Belirti ve Bulgular : 

- Şekil bozukluğu, 

- Hareketle artan ağrı, 

- Morarma, şişlik, 

- Hareket kısıtlanması veya kaybı. 

Çıkıkta İlkyardım : 

* Hareket etmemesi için desteklenir. Desteklerken kıvrılma varsa ve açılmıyorsa zorlanmaz, 

bulunduğu halde tespit edilir. Ağrı kesici verilebilir. Hastaneye götürülür. 

 

BURKULMA: Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve 

ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasıdır. Daha ziyade diz, ayak ve el bile inde meydana gelir.  

Bulgular : 

- Hassasiyet, şişlik, morluk, ağrı , harekette kısıtlanma. 

Burkulmada İlkyardım : 

- Ekstremite (kol veya bacak) hareket ettirilmez, dinlendirilir. 

- Yükseğe kaldırılır (yerçekiminden kurtarılır) . 

- Morarma ve şişliği önlemek üzere soğuk uygulama yapılır. Olayın üzerinden birkaç saat geçmişse, 

soğuk uygulamanın yararı yoktur, bu durumda şişlik, morluk ve ağrıyı azaltmak üzere sıcak 

uygulama yapılabilir. 

Soğuk Uygulama İçin: Buz torbasına veya sağlam bir plastik torbaya buz parçalar konup, havluya ya 

da bir yastık kılıfına sarıldıktan sonra burkulan kısma yerleştirilir. 

Sıcak Uygulama İçin: Derin bir kaba ılık-sıcak arası su konur ve burkulan kısım içinde 15 dakika 

kadar bekletilir. Günde birkaç kez yapılacak bu uygulama iyileşene kadar tekrarlanabilir. Ya da sıcak 

su içinde ıslatılmış sıkılmış havlu ile bölge sarılır hemen soğumaması için üzerine 

naylon örtülebilir. 



 

 

 

5- DOĞAL DELİKLERDEN ÇIKAN KANAMALARDA İLKYARDIM 

 

Burun Kanaması : 

-Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir, 

-Hasta/yaralı oturtulur, yatırılmaz, 

-Hasta/yaralının başı hafif öne eğ ilir, 

-İşaret parmakları ile hasta/yaralının burun kanatları ve burun kökü orta hatta doğru 5 dakika 

sıkıştırılır, 

 

 

-Burnun üst kısmına buz konur, 

-Kanama 10 dakika içinde durmazsa burun kanatlar tutularak hastaneye 

 yollanır. 

Kulak Kanaması : 

Beyin kanaması, kafa travması belirtisi olabileceğinden kulağı yumuşak bir gazlı bezle kapatılarak, 

baş yukarıda kalacak şekilde hemen hastaneye ulaştırılmalıdır. 

- Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir, 

- Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir, 

- Kanama ciddi ise, kula tıkamadan temiz bezlerle kapanır, 

- Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan 

yatırılır, 

- Kulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme organlarından gelen kanamalarda hasta/yaralı kanama 

örnekleri ile uzman bir doktora sevk edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK V 

 

DEPREM 

 

1-DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER 

 

 Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. 

Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır. 

 Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat 

Yönetmeliğine uygun olarak) 

 İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. 

 Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır. 

 Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır. 

 Mevcut binaların dayanıklılıkları arttırılmalıdır. 

 Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır. 

 Bu önlemlerin yanı sıra, yapısal olamayan, yani binadan değil de eşyalardan kaynaklanacak 

hasarlardan korunmak için günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde 

aşağıda sayılan önlemleri almalıyız: 

 Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu 

malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir. 

 Isıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmelidir. 

 Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitlenmelidir. Eğer sabitlenen 

eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi 

konulmalıdır. 

     

 



 

 

 

 

 Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde 

duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılmalıdır.  

 İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları 

sağlanmalı.  

 Tezgah üzerindeki kayabilecek beyaz eşyalarımızın altına metal profil koyarak bunların kayması 

önlenmelidir. 

 Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir 

şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır. 

 Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve şişeler, birbirlerine 

çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine yerleştirilmelidir. 

 Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirilmelidir 

  Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar 

işaretlemeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılmalıdır. 

 Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları 

kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır. 

 Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda) “Afete hazırlık planları” 

yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir. Zaman zaman bu plana göre nasıl 

davranılması gerektiğinin tatbikatları yapılmalıdır. 

 Önemli kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanmalı, ayrıca bu evrakların bir 

örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde bulunmalıdır. 

 Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya işyerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun 

yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve periyodik bakımları da yaptırılmalıdır. Bu 

cihazlar; Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır. 

 Yeri herkes tarafından bilinmelidir. Duvara sıkıca sabitlenmelidir. 

 Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır. 

 Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır. 

 Binalarda asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asılmalıdır. 

 

 

 



 

 

 

2- DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER 

 

.1 DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ; 

 Kesinlikle panik yapılmamalıdır. 

 Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. 

 Sağlam, koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el 

arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene 

kadar bu pozisyonda beklenmelidir. 

 Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK 

 Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN 

 Düşmemek için sabit bir yere TUTUN 

 Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır. 

 Balkona çıkılmamalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya  

atlanmamalıdır. 

 Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. 

 Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. 

 Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. 

 Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır. 

 Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi 

cihazlar kapatılmalı, 

 dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. 

 Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar 

söndürülmelidir. 

 Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit 

edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir. 

 Büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat  üçgeni 

oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır. 

 Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır. 

 

 

 

 



 

 

 

.2 DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ; 

 Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden 

uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır. 

 Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle 

bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir. 

 Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır. Toprak altındaki 

kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır. 

 Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır. 

 

.3 DEPREM ANINDA ARAÇ KULLANIYORSANIZ; 

 Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz; 

 Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı 

yerinde bırakılıp, 

 pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara 

gidilmelidir. 

 Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse(ağaç ya da enerji hatları veya 

direklerinin yanında, 

 köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten 

uzak açık 

 alanlara gidilmelidir. 

 Sarsıntı sırasında bir tünelin içinde iseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya 

inilmeli ve yanına yan 

 yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN) 

 Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun 

korunmalıdır. Yukarıdan 

 düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde 

olduğunuz 

 takdirde, üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz. 

 

 

 



 

 

 

3-DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKLENLER 

 

KAPALI ALANDAYSANIZ; 

 Önce kendi emniyetinizden emin olun. 

 Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin. 

 Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz 

kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. 

 Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin. 

 Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun. 

 Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin. 

 Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin. 

 Cadde ve sokakların acil yardım araçları için boş bırakın. 

 Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde 

seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu 

nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler 

sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır. 

 

3.1 AÇIK ALANDAYSANIZ; 

 Çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin. 

 Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun. 

 Önce hemen yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin. 

 Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin. 

 Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, özürlüler- 

yardımcı olun. 

 

3.2 YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ; 

 Paniklemeden durumunuzu kontrol edin. 

 Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. 

Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir. 

 Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun. 



 

 

 

 El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle 

varlığınızı duyurmaya çalışın. 

 Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye 

çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK VI 

 

BASINÇLI KAP PATLAMALARI 

 

BASINÇLI KAPLARIN PATLAMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER : 

 

Kompresör hava tankı veya buhar kazan gibi basınçlı kaplar personel hatası, sabotaj, kullanım 

ömrünün bitmesi vb. sebeplerle patlayabilir. Gerekli önlemlerin alınmış olmasına rağmen patlama 

gerçekleşirse; 

Oluşacak tehlikeden herkes haberdar edilir. 

 Derhal yetkili birimlere (İtfaiye-110, Ambulans-112) haber verilir  

Elektrik bakım sorumlusu ve yardımcısı tarafından elektrikler kesilir. 

Bütün personel güvenli bölgeye alınırken, acil durum ekipleri toplanarak gerekli müdahaleyi 

gerçekleştirir. 

Eğer yaralanan personel varsa ilk yardım ekibi tarafından ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye 

sevki sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK VII 

 

SEL 

 

SEL-SU BASKINI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER : 

Sel çok ani gelişebileceği gibi düşük veya yoğun şiddetli olabilir. Seller, aşırı yağış, karların hızlı 

erimesi, ana  

su borusu patlakları, yapısal baraj hasarları, akarsu ve nehir taşmaları nedeniyle meydana gelir. Seller  

boğulmalara, yaralanmalara eğitimin kesintiye uğramasına, tahliye zorunluluğuna, mal-mülk 

hasarına, su  

kaynaklarının kirlenmesine, kamu sağlığı sorunlarına, temel altyapı (elektrik, haberleşme, ulaşım) 

kayıplarına  

neden olabilir.  

Su temas sebebi ile elektrik çarpma tehlikesine karşı Elektrik bakım sorumlusu ve yardımcısı 

tarafından istasyonun elektrikleri kesilir. 

Su miktar eğer tesislere büyük zarar verebilecek miktarda ise alarm ziline basılarak herkesin 

makinelerini kapatarak iş bırakması sağlanır. 

Acil durum ekipleri ve diğer personelin de desteğini alarak suların istasyon içine girmesini 

engellemek için gerekli çalışmalar yapar. Bu çalışmalar suya yol verici kanallar açmak veya suyun 

önüne taş, toprak veya başka engeller yığarak set çekmek şeklinde olabilir. 

Bu arada kurtarma ve koruma ekipleri kurtarılması gereken evrak veya malzemeleri kurtarmaya 

çalışır. 

Gerek kanalın açılması veya içerideki suyun boşaltılması için duyulursa itfaiyeden yardım istenir. 
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Ayrıca; 

Yavaş yükselen sel  

1. Binayı sorunsuz olarak tahliye etmek için yeterli süre olacaktır.  

Binayı boşaltmadan önce kayıtları, elektronik cihazları mümkün olduğunca koruma altına alın.  

2. Bina Tahliyesi için yapılması gerekenleri uygulayın ve emniyetli bir yere geçin.  

Ani ve şiddetli sel baskını 

1. Etki altındaki tüm alanları hemen tahliye edin. Binanın üst katlarında bulunan daha güvenli bir yere 

çıkın. 

2. Sel alanını arabayla terketmeye kalkmayın (Sel felaketlerinde meydana gelen ölümlerin % 80'inin 

otomobiller  

içinde mahsur kalanlarda görülmektedir.).  

3. Tahliye gerektiren durumlarda can yeleği giyin veya benzer yüzme araçlarını kullanın.  

 

Sel sonrasında; 

 

Sel felaketi suların geri çekilmesi ile sona ermeyebilir. Dolayısı ile otoritelerin geri dönün uyarısını 

almadan kesinlikle binaya dönmeyin.  

Özel ilgiye ihtiyacı olan (engelliler, yaşlılar vb.) yardımcı olmayı unutmayın.  

Binalarınızın herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edin.  

Binalarınızı kontrol ederken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanın.  

Eğer sel suları binanın etrafında hala mevcut ise eve girmeyin.  

Duvarların, katlardaki zeminlerin ve pencerelerin herhangi bir zararının olmadığını kontrol edin.  

Tavanı sıva ve benzeri şeylerin dökülmesi riskine karşı kontrol edin.  

Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin resmini çekin.  

Sel felaketinin nedeni ile yangın çıkabilir. Bu nedenle binada gaz sızıntısı suyun altında kalmış 

elektrik aksamı, elektrikle çalışan malzemelerin olmadığına emin olun.  

Binadaki suları binanın daha fazla zarar görmemesi için yavaş, yavaş boşaltın. 

Lağım çukuru ve çukurlar, mikroplu tanklar ve atık su sistemlerinin sel sonrası insan sağlığına zarar 

vermemeleri için mutlaka yetkililere kontrol ettirin.  

 

 

 



 

 

 

EK VII 

 

KİMYASAL SIZINTI 

 

KİMYASAL SIZINTISI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 

Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise, ona yakın ısı kaynaklarını bölgeden 

uzaklaştırın, 

Güvenliğinizi tehlikeye atmayacak ve tehlike yaratan madde hakkında bilgi sahibi iseniz 

mümkünse sızıntıyı kaynağında engelleyin (musluğun, vananın kapatılması vb.) 

Gerekli ise acil durum ikaz verin veya verdirin, 

Yeri acil durumu ekipleri ile iŞverene haber verin veya verdirin, 

Sızan, dağılan kimyasal madde hakkında bilgi sahibiyseniz i yeri acil durum ekiplerine, bilgi 

verin, 

Maske, eldiven, gözlük vb. kullanarak önce kendinizi güvenceye alarak, sızıntının yayılım alanını 

bariyerlerle çevirerek engelleyin, 

Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı tedbirleri göz önüne alarak tehlikelerini izole 

etmek   ( havalandırma, soğutma vb. ) amacıyla gerekli tedbirleri alan, kişisel koruyucular kullanarak 

ve diğer tedbirleri alarak mümkünse temizliğini yapın, 

Kimyasalın kontrol altına alınamaması veya temizlenememesi durumunda İTFAİYE’ye (110) 

haber verin, 

Dökülen Kimyasallar veya Şüpheli Malzemeler ise; 

 1. Mümkünse sızıntıyı kaynağında sınırlayın ve maddenin yayılmasını kontrol altına alın.  

2. Cihazları kapatın.  

3. Kaza yerini hemen boşaltın. 

4. Tehlike, mevcut ortamın dışına yayılırsa yangın alarmına basın ve Bina Tahliye ve Toplanma 

Prosedürünü  

uygulayın.  

5. Tehlikeli maddelerin sızdığına/yayıldığına tanık olan ilk kişi 155 Polisi telefonla arayıp maddeyle 

ilgili  

ayrıntıları, olay yerini ve yakında bulunan insan sayısını bildirir.  

Gaz Sızıntısı ise; 
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1. Yangın alarmına basmayın . Bu patlamaya neden olabilir! 

2. Alanı terkedin, acil olarak telefonla 187 Gaz Arızayı arayın. 

3. Anons sistemini kullanarak ya da kapı kapı dolaşıp haber vererek uyarı yapın.                                            

Bina Tahliye ve Toplanma Prosedürü'nü uygulayarak binayı boşaltın.  

 Patlama ise; 

1. Uçuşan parçacıklardan korunmak için “Çök, Kapan, Tutun” pozisyonunu uygulayın. 

2. Güvenli olduğunuzda patlamayı telefonla ilgililere bildirin.  

3. Bina hasar gördüyse dışarı çıkılmasına engel teşkil etmeyecek şekilde kapıları açık bırakın.  

4. Dış duvarlardan ve geniş camlardan ve/veya tavana asılı ağır aydınlatma armatürlerinden uzak 

durun.  

5. İdareden gelecek talimatları bekleyin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK IX 

 

SABOTAJ 

 

SABOTAJ HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER : 

Personelin ve mal-mülkün güvenliği için anında müdahale gerektiren çeşitli tehditler mevcuttur. 

Bunlara personeller arasındaki kavgalar, herhangi bir saldırgan, bomba tehdidi, kaçırma, cinsel taciz, 

toplumsal kargaşa dahildir. Çoğu zaman bu tehditler ansızın ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşir. 

Olası etkiler arasında ölüm, yaralanma, eğitimin kesintiye uğraması, mal-mülk hasarı ve psikolojik 

travmalar bulunur. Şiddetle veya şiddet tehdidiyle başa çıkmakla yükümlü olan polistir. Ancak polisin 

olay yerine ulaşmasından önce anında müdahale etmeniz gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. 

Kötü niyetli kişiler tarafından tesislere ve çalışanlara zarar vermek amacı ile kritik noktalara bomba 

atarak veya başka bir şekilde patlamaya sebep olarak yada yemeklere zehirleyici madde konularak da 

sabotaj yapılabilir. İç ve dış sabotaja karşı tüm personel dikkatli olmalı, şüpheli davranan kişileri 

yetkililere haber vermelidir. 

Saldırı halinde ilk olarak telefonla polise haber verilir. 

Oluşan tehlike büyükse ve işyerinin tamamına tehdit ediyorsa alarm düğmesine basılarak tüm 

personel ve yetkililer tehlikeden haberdar edilir. 

Eğer saldırgan silahlı ise müdahale edilmez polisin gelmesi beklenir. Saldırgan oyalanmaya veya 

nereye gittiği takip edilmeye çalışılır. Araçlı ise aracın plakası alınır. 

Eğer saldırgan silahsız ise yakalanmaya veya kaçması engellenmeye çalışılır. 

Saldırı bittikten sonra, saldırgan yakalanmaya çalışılırken, sabotaj sonucu çıkan acil duruma 

ekipler tarafından müdahale edilir. Gerekirse yardım istenir. 

Yemek zehirlenmesi olması durumunda önce etkilenen kişiler en yakın sağlık kuruluşuna sevk 

edilir. 112 Hızır Acile telefon edilir, 

Acil Durum Koordinatörü Başkanlığındaki bir ekip tarafından olayın sebepleri araştırılır. Olayda 

kasıt tespit edilmesi durumunda ilgili kişiler hakkında kanuni işlem yapılması için yetkili kurumlara 

müracaat edilir 

 

 

Tehditler aşağıdaki şekillerde olabilir; 



 

 

 

 

Doğrudan: Açık ve kesin bir tutum sergilenerek belirli bir hedefe yönelik yapılan belirli bir eylemi 

tanımlar. 

Dolaylı: Belirsiz, kesin olmayan bir şekilde ima edilen ancak açık seçik olmayan şiddettir.  

Örtülü: İma edilen ancak açık seçik biçimde tehdit etmeyen şeklidir.  

Koşullu: Koşullar yerine getirilmezse şiddet uygulanacağına dair tehdit eden şeklidir (şantaj gibi). 

Tehditleri yok saymayın ve aşırı tepki vermeyin. Tehdidin düzeyinin düşük, orta veya yüksek dereceli 

olduğuna profesyonel olarak eğitilmiş bir ekip karar verir. Ekip karar verirken çalışanların 

davranışları, kişilik özellikleri, toplumsal ve ailesel dinamikleri gözetir.  

Saldırganların çoğu endişe yaratan davranışlar göstermesine karşın saldırganı tanımlayan tek bir 

profilden söz etmek mümkün değildir. Kesin olarak tanımlanmış bir saldırgan profili 

bulunmamaktadır. Şiddete başvuran insanların  hepsi değil ama bazısının sosyal sorunlar yaşadığı 

bilinmektedir. İnsanı şiddete yönelten farklı güdüler vardır. Şiddet olayları çocuklar ve yetişkinler 

arasında güven ortamı oluşturarak önlenebilir.  

İşletme yönetimi aranır veya idareye biri gönderilir. 

1. Fiziksel olarak araya girmeniz beklenmemektedir. 

2. Kendinizi tanıtın ve kavgacıları durmaları için uyarın (Yüksek ve güvenli ses ile konuşun; tehditkâr 

ton kullanmayın.). 

3. Kavgacılara isimleriyle hitap edin, seyredenlere uzaklaşmalarını söyleyin 

4. Sonrasında verilecek rapor için olaylar takip edilir. 

5. İzleyenleri dağıtma ve kontrol altına almak için ekip görevlendirin. 

6. Şiddet Olayı Raporu'nu doldurun. 

 

Şiddet kullanan veya silah bulunduran kişi 

1. Silahlı birini gören kişi sakin kalmaya çalışmalıdır. Ateş etmeye meyilli birini tahrik edecek 

herhangi bir  davranışta bulunmaktan kaçınılmalıdır. Mevcut tehdit birçok faktöre göre yüksek, orta 

veya az risk taşıyabilir. 

2. Personelden bir kişi polisi aramalı ve durumun ne olduğunu tüm ayrıntılarıyla anlatmalıdır. Bu 

ayrıntılar: Ne,  nerede, kim, ne zaman, durum durağan mı (saldırgan bir yere konumlanmış) yoksa 

dinamik mi (saldırgan yer değiştirmekte mi), personeller arasında yaralananlar var mı, kaç saldırgan 

var? Sorularını cevaplayacak nitelikte olmalıdır. Eğer herhangi bir şüpheli aygıta rastlanırsa yeri 

belirtilmeli ve tasvir edilmelidir.  



 

 

 

3. Şiddet Olayı Raporu'nu doldurun. 

 

Bomba tehtidi 

1. Sakin olun. Arayanı hatta tutun. Arayanı sinirlendirmeyin, iletişimi koparacak şekilde konuşmayın. 

Yangın alarmına basmayın 

2. Çevrenizdeki uygun kişiler hemen 155 Polisi aramaları için sessizce uyarın.  

3. Arayanın sözünü kesmeden söyleyeceklerini bitirmesine izin verin. Aşağıdaki Telefonla Tehdit 

Raporu'ndan yararlanın. Söylenenler tümüyle ve arka taraftan gelen sesler, telefondaki ses özellikleri 

ve konuşma üslubu vs. ile ilgili izlenimlerinize dair notlar alın. 

4. Sorabildiğiniz kadar soru sorun. 

5. Arayan telefonu kapattıktan sonra, nereden aradığını bulmaya çalışın. Polisle konuşun. Aşağıdaki 

rapor detaylarını doldurun.  

 

Eylem 

1. Polis binanın tahliye edilmesi gerekiyorsa gerekli talimatı verecektir. Eğer durum bunu 

gerektiriyorsa  

idareciler Bina Tahliyesi Anonsu yapmalıdır. Bu durumda Bina Tahliye ve Toplanma Prosedürleri'ne 

göre hareket edilir 

2. Personelin o anda bulunulan yeri gözleriyle taraması gerekir. Şüpheli görünen herhangi bir şey 

varsa hiç dokunmadan yetkililere bildirilmelidir. Personel şüpheli bir paketi asla kurcalamamalı, 

aramamalı veya kıpırdatmamalıdır. Bu iş polis bomba imha ekibi uzmanlarına bırakılmalıdır. Şirket 

yetkilileri şüpheli nesnenin çevresini hemen boşaltmalıdır.  

3. Bomba tehdidi bulunan alanda kazara bombayı tetiklememek için radyo, telsiz veya cep telefonu 

kullanmaktan sakının.  

5. Yetkili personelin yapması gerekenler şunlardır:  

 Ocakları ve cihazları kapatır.  

 Binaya ait ana gaz vanasını kapatır.  

 Beraberinde taşıyabileceği kadar anahtar bulundurur. Anahtarlarının taşımaları mümkün olan 

kadarını yanlarında taşır.  

6. Eğer olası bir patlayıcı tertibatı bulunduysa “Temiz/Tehlike Geçti” sinyali verilene kadar saatler 

geçebilir. Polis, itfaiye veya idari personel “Temiz/Tehlike geçti” sinyalini vermedikçe binaya geri 

dönmeyin.  



 

 

 

7. Gerekiyorsa Acil Durum Teslim Prosedürleri'ni uygulayın.  

8. Şiddet Olayı Raporu'nu doldurun.  

 

Telefonla Tehdit Raporu 

İşletmeye telefon ile bomba tehdidi gelmesi durumunda, telefonda konuşan kişinin sakin kalmaya 

çalışarak, formlar bölümünde listelenen Telefonla Tehdit Raporu'ndaki bilgileri almaya çalışması 

önemlidir. Güvenlik güçlerinin etkin çalışması için bu bilgiler çok işe yarayacaktır (Telefonla Tehdit 

Raporu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TELEFONLA TEHDİT RAPORU 

 

Arayan kimi istedi?  
 

Telefonu kim cevapladı?  
 

Arama zamanı / Tarih:  
 

Yapılan tehdidi aynen yazın:  
 

Ancak sorabildiğiniz kadar soru 

sorun.  

 

Bomba ne zaman patlayacak? 
 

Nerede? 
 

Ne tür bir bomba?  
 

Görüntüsü nasıl, neye benziyor? 
 

Arayanın Tarifi:  
 

Ses özellikleri:  
 

Konuşma şekli:  
 

Üslup :  
 

Aksan: 
 

Tavır, Tutum (sinirli, sakin):  
 

Arkadan duyulan sesler, fon sesleri: 
 



 

 

 

EK X 

 

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI 

 

Şiddetli fırtınalar yoğun kar, yağmur veya şiddetli rüzgarları kapsar. Bu durum tüm temel  

altyapıyı (elektrik, haberleşme, ulaşım) tahrip edebilir. Yaralanmalar, ısıtma ve aydınlatma  

sorunları, eğitimin kesintiye uğraması ve tahliye zorunluluğu gibi etkileri olabilir. Fırtınaya  

dışarıdayken yakalanan kişiler yıldırım çarpması ve hipotermiye (vücut ısısının ani düşmesi) maruz  

kalabilir. Çok şiddetli fırtınalar olağan dışı olsa da yoğun kar yağışı, yağmur ve şiddetli rüzgarlar da  

birkaç saatten birkaç güne kadar süren elektrik kesintilerine ve ulaşım aksaklıklarına neden olabilir. 

Bina içindeyken; 

1. Telefondan uzak durun. Telefon hatları elektrik yüklü olabilir.  

2. Tüm elektronik aletleri ve cihazları fişten çekin. Yıldırımlar voltaj artışına neden olabilir  

ve elektrik tesisatından iletilebilir.  

3. Musluklardan, lavabo ve küvetlerde akan sudan uzak durun. Yıldırım kaynaklı elektrik su  

tesisatı yoluyla içeriye iletilebilir.  

4. Kepenkleri, perdeleri kapatın ve pencerelerden uzak durun.  

5. Pille çalışan bir radyodan meteoroloji uyarılarını dinleyin. Uyarılara riayet edin.  

 

Dışardayken; 

1. Eğer su içerisinde, kayık sandal gibi bir araçtaysanız veya yüzüyorsanız karaya dönün. Hemen 

kıyıdan ve denizden uzak güvenli bir yer bulun. Suyun elektrik iletiminin yüksek olduğunu 

unutmayın.  

2. Betonarme bina gibi sağlam, kalıcı ve kapalı güvenli bir yapıya sığının. Dayanıklı bir bina en 

güvenli yerdir. Korunmasız çardaklardan, yağmurluk tentelerden veya gölgeliklerden sakının. 

3. Görünürde betonarme yapı yoksa bir arabaya veya otobüse binin. Pencereleri kapalı tutun. Kauçuk 

tabanlı ayakkabılar ve kauçuk lastikler yıldırımdan korumaz. Ellerinizi bacaklarınızın üzerinde tutun 

ve arabanın metal kısımlarına dokunmayın.  

4. Ormandaysanız ağaçların yoğun olduğu bir alan bulup saklanın. Asla açık alanda tek başına duran 

geniş ağacın altına sığınmayın. 

 



 

 

 

5. Ağaçlar, kuleler, çitler, telefon direkleri, elektrik hatları gibi yüksek nesnelerden ve sel baskını 

olasılığı bulunan yerlerden uzak durun. Açık ve alçak yerlerde durun.  

6. Saçlarınızın dikildiğini hissederseniz yıldırım düşecek demektir. Yere çömelin ve topuklarınızı 

birleştirin. Ellerinizi kafanızın arkasında birleştirip başınızı aşağıya eğin. Olabildiğince küçülün. Yere 

dümdüz yatmayın!  

 7. Şimşek çaktığını görür veya yıldırım düşeceğini hissederseniz Topuklarınız üzerinde yere çömelin 

ki elektrik yükü topraklanabilsin. Ellerinizle kulaklarınızı kapatın ve ba şınızı aşağı eğin. Mümkün 

olduğunca büzülüp bedeninizi küçük bir hedef haline getirin. Asla dümdüz yere uzanmayın! (Not: 

Tüylerinizin diken diken olduğunu hissederseniz yıldırım düşecek demektir.) 

 

 Eğer birini yıldırım çarparsa;  

 1. 112 Hızır Acil’i arayarak ambulans çağırın.  

2. İlk yardım yapın. Nefesini ve nabzını kontrol edin. Ardından başta yanıklar olmak üzere başka bir 

yaralanma olup olmadığına bakın varsa bakımını yapın. Yıldırımın sinir sistemine zarar verebildiğini, 

kemik kırılmalarına, duyma kaybı ve görme bozukluklarına yol açabildiğini unutmayın.  

3. Yaralıyı daha güvenli bir yere taşıyın. Yıldırım çarpmış insanlar elektrik yüklü değildir dolayısıyla 

rahatlıkla dokunabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK XI 

 

SAVAŞ  

Savaş, ülkenin tamamının acil durum önlemi almasını gerektirecek bir olaydır. Savaş durumunda işletmenizin 

faaliyetlerinin devamı yerel idareler ve şirket üst yönetimin alacağı kararlara bağlıdı r. Zira şirketimize savaş 

esnasında, proseslerimizin özelliklerine bağlı olarak görevler verilebilir. 

Savaş durumunda oluşabilecek tehlikelerin başlıcaları aşağıdaki gibidir; 

Bombardıman, 

Kimyasal serpinti, 

Radyoaktif serpinti, 

Tehlike anında, bu tehlikeleri ifade eden sirenler sivil savunma müdürlüklerince tespit edilmiştir. Ereğli’ nin 

muhtelif yerlerinde bulunan bu sirenler tehlikenin özelliğine uygun olarak çalınarak vatandaşlara haber verilir. 

İşletmemizin muhtelif yerlerinde de tabelalar şeklinde asılı bulunan bu işaretleri öğreniniz. 

 

Sarı kaz: Üç dakika süren düz siren sesi. Sald r ihtimali var demektir. 

 

Evde iseniz : Gaz, elektrik ve su vanaların kapatıp, yanan ocak, tüp, soba vb varsa söndürünüz. Kapı 

ve pencereleri kapatıp perdeleri çekiniz ve hemen ısınma yerlerine gerekli malzemeleri alarak gidiniz. 

Açıkta iseniz: Hemen saklanabilmek için en yakın ısınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum 

gibi ısınmaya elverişli yerlere gidiniz. 

İstasyonda iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi kapatıp, Elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını 

kapatıp hemen saklanabilmek için en yakın ısınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum 

gibi ısınmaya elverişli yerlere gidiniz. 

 

Kırmızı ikaz: Üç dakika boyunca alçalıp yükselen siren sesi. Saldırı 

tehlikesi var demektir. 

 

Evde iseniz : Sarı ikazdaki önlemleri alınız. 

Açıkta iseniz : En yakın ısınma yerlerine, köprü altı, çukur vb yerlere saklanarak vücudunuzun açık 

yerlerini örterek tehlikenin geçmesini bekleyiniz. 

İstasyonda iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi kapatıp, Elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını 

kapatıp hemen saklanabilmek için en yakın ısınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum 

 

 



 

 

 

gibi ısınmaya elverişli yerlere gidiniz. 

 

Siyah kaz : Kesik kesik siren sesi ile veya radyo-tv. Yayınıyla 

duyurulur. Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı tehlikesi var demektir. 

 

Evde iseniz: Kırmızı ve sarı alarmdaki gibi tedbirleri alıp sığınak türü yerlere girerek kendiniz 

koruyunuz. Kimyasal saldırılar için maske bulundurulması faydalıdır. 

Açıkta iseniz: En yakın ısınma yerlerine gidiniz ve vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtünüz. 

İstasyonda iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi kapatıp, Elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını 

kapatıp hemen saklanabilmek için en yakın ısınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum 

gibi ısınmaya elverişli yerlere gidiniz. 

 

Beyaz ikaz: Tehlike geçti demektir. Radyo, televizyon, megafon vb. 

yollarla haber verilir. Bu işareti aldıktan sonra ısınma yerlerinden 

çıkabilirsiniz. 

 

 

 


