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işveren tarafıdan birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 6’ıncı maddeye göre her iki
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 5. Acil durumlarda görevlendirilecek ekipler kimlerden oluşturulmalı ve nasıl 
kurulmalıdır?

 

6. Acil durum planı hangi hususları içermelidir?

İşveren; işyerlerinde aşağıda yer alan acil durum ekiplerini oluşturur:
● Söndürme ekibi,
● Kurtarma ekibi,
● Koruma ekibi,
● İlk yardım ekibi.

T.C. Resmi Gazete. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. 01.10.2021. Sayı:31615
T.C. Resmi Gazete. İlk Yardım Yönetmeliği. 27.08.2020. Sayı:31226

İşveren, yukarıda yer alan ekiplerden söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için işyerlerinin 
tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde her 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışana kadar; uygun 
donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. Görevlendirme 
yapılırken çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için 30 ve katları, tehlikeli sınıftaki işyerleri için 40 ve katları ve 
az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 50 ve katları dâhil edilir. 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde; acil 
durumlara ilişkin ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak ve yukarıda bahsedilen ekiplerden 
söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az bir 
çalışanın destek elemanı olarak görevlendirilmesi yeterlidir. Ayrıca; az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan 
için 1 ilkyardımcı, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı ve çok tehlikeli işyerlerinde ise 
her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:
A. İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. 
B.  Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
C.  Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
Ç.  Belirlenen acil durumlar.
D.  Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
E .   Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
F.  Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren tahliye planı:

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu
yerler. 

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı kroki.
4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve 

iletişim bilgileri.
5) Acil durumlarla ilgili ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların acil durum irtibat numaraları.

7) Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları.

6) İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran 
bölümler.

İşveren tarafından onaylanan acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından 
her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa 
uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış olan acil durum planları da geçerlidir. Acil durum planı, 
acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.
T.C. Resmi Gazete. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. 18.06.2013. Sayı:28681
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A. 
B. 
C. 
D. 

:

T.C. Resmi Gazete. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. 30.06.2012. Sayı:28339

Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında 
yapılacak seçimle belirlenir. Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden 
kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını 
isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının 
hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar 
sağlanır. İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak 
da görev yapar.
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 10. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları ve meslek kategorileri nelerdir?

Periyodik Kontrol
Yapacak Kişi Mezuniyeti

Makine mühendisleri, metalürji ve 
malzeme mühendisleri, mekatronik 
mühendisleri, makine veya metal 

eğitimi bölümü mezunu teknik 
öğretmenler ya da makine tekniker 

veya yüksek teknikerleri 

Buhar ve kızgın su kazanları

Ekipman

Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) 
kazanları

Kızgın yağ kazanları

Kapalı genleşme tankları
Boyler ve akümülasyon tankları
Boyama makinaları (Kazanları)

Buharlı pişirme kazanları

Basınçlı hava ve gaz tankları 
(Seyyar veya sabit kompresör hava 
tankları ile basınçlı hava ihtiva eden 

her türlü kap ve bunların sabit donanımı)

Basınçlı Kap ve
Tesisatlar

Otoklav

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı)

Kriyojenik tanklar

Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, 
açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı (Aşındırıcı veya 

sağlığa zararlı sıvılar) depolama tankları

Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, 
prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı 
tehlikeli sıvı (Aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılar) 

depolama tankı

Kaldırma ve İletme
Ekipmanları

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının 
iskeleler hariç periyodik kontrolleri yetkili 
olan; makine mühendisleri, mekatronik 

mühendisleri, makine veya metal eğitimi 
bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da 
makine tekniker veya yüksek teknikerleri 

tarafından yapılır. İskelelerin periyodik 
kontrolleri ise yetkili olan; inşaat mühendisleri, 

makine mühendisleri,  inşaat, yapı, makine veya 
metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler 

ya da inşaat tekniker veya yüksek teknikerleri 
tarafından, gemi inşası ile gemi bakım ve onarım 

işlerinde gemi inşaatı ve gemi makineleri 
mühendisleri ve gemi teknikerleri tarafından 

yapılır.

Kablolu taşıma tesisatları
Krenler (Köprülü, portal, mobil, yükleyici, kule, kıyı ötesi, döner kollu vb.)

Vinçler ve kaldırma teçhizatları (Monoray, traksiyonel, çektirme, gerdirme vb.)
Endüstriyel araçlar (Forklift, transpalet, yük ve personel taşıyıcı, 

değişken erişimli araç, sipariş toplayıcı vb.)
Araç kaldırma liftleri
Kaldırma tablaları

Sütunlu çalışma platformları
Asılı erişim donanımları

Yükseltilebilen seyyar iş platformları
İnşaat asansörleri

Eğimli yük taşıma tertibatları
Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları

Servis asansörleri
Kren asansörleri
Yük asansörleri
Manipülatörler

Uçak yer destek donanımları (Sadece donanımların kaldırma iletme 
ekipmanları ve aksesuarları)

Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar
Mobil erişim ve çalışma kuleleri (Seyyar iskeleler)

Sürekli taşıma donanımları (Konveyörler)
Kaldırma aksesuarları ve taşıyıcılar (Sapanlar, kıskaçlar, vakum kaldırıcı, 

manyetik kaldırıcı vb.)
Yapı iskeleleri (İskeleler, taşıyabilecekleri azami yük görünecek şekilde işaretlenir.)

11



TEKSTİL
SEKTÖRÜ

 

T.C. Resmi Gazete. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği. 18.02.2022. Sayı:31754

 10. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları ve meslek kategorileri nelerdir?

Tesisatlar

Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı
Yıldırımdan korunma tesisatı (Kafes sistemi, hava sonlandırma

 çubuğu, doğal hava sonlandırma bileşenleri, paratoner vb.)
Jeneratör

Yangın söndürme sistemleri, otomatik yağmurlama sistemleri, 
otomatik gazlı söndürme sistemleri, mutfak davlumbaz söndürme 

sistemleri (yangın su deposu, yangın pompa dairesi ve yangın 
pompaları performans testleri, sabit boru tesisatı, sprinkler sistemi, 

yangın dolapları, hidrant sistemi vb.)
Portatif yangın söndürücüler (Yangın söndürme cihazları)

Kaçış yolu basınçlandırma sistemleri ve duman tahliye sistemleri
Yangın algılama ve uyarı sistemleri

Akümülatör
Transformatör

Havalandırma ve klima tesisatı
Katodik koruma tesisatı

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı,
yıldırımdan korunma tesisatı, akümülatör, transformatör, 
jeneratör, katodik koruma tesisatı ile benzeri elektrik ile 
ilgili tesisatın periyodik kontrolleri yetkili olan; elektrik 

mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri ve elektrik 
eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik 

tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 1 kV 
ve daha düşük gerilime sahip tesisatlar ile yangın 
algılama ve uyarı sistemleri için yukarıda sayılan 

unvanların yanı sıra yetkili olan elektronik mühendisleri de 
periyodik kontrol gerçekleştirebilir.

Tezgâhlar

Mekanik presler
Hidrolik presler

Hidrolik abkant presler
Pnömatik presler
Torna tezgahları

Ağaç işleme tezgahları
Freze tezgahları

Soğuk metal testereleri
Hareketsiz taşlama makineleri

Şerit testere (Ağaç işleme makinaları)
İşleme merkezleri

Şerit testere (Gıda işleme makineleri)
Delme makinaları
Giyotin makaslar

Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhlar

Makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine 
veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, 

makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından 
yapılır.

Endüstriyel raf 
ve kapılar

Endüstriyel raflar
Endüstriyel kapılar

Makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, inşaat 
mühendisleri, inşaat, makine ve metal eğitimi bölümü 

mezunu teknik öğretmenler, inşaat veya makine tekniker 
veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

İş makineleri

Sondaj makinaları
Çekici dozerler

Yükleyiciler
Kazıcı yükleyiciler
Hidrolik kazıcılar

Damperli kamyonlar
Skreyperler
Greyderler

Boru döşeyiciler
Trençerler

Toprak ve çöp sıkıştırıcılar
Halatlı kazıcılar

Yol düzeltme makinaları
Zemin stabilize makinaları

Zemin sıkıştırma makinaları
Asfaltlama makinaları

Beton ve harç için taşıma- püskürtme ve yerleştirme 
makineleri (Beton pompası)

Makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine 
ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, 
makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından 

yapılır.
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Belirli koşullar altında %15,5-27 amonyak hava karışımı 637 ℃’de infilak eder. Güvenlik bilgi formlarında
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Sentetik elyaflar (poliamid, polyester, polipropilen, poliüretan, polietilen vb.)
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Binder, ludigol, köpük kesici, üre, sitrik asit, sodyum alginat, fiksatör ve pigment boyar maddeler: 
Solunması, deri ve göz ile temasta ve yutulduğunda tahriş,

Asedik asit: Cilde, göze temasta ciddi yanıklar ve zedelenmeler, solunum yollarında yanmalar ve ağız, 
boğaz ve yemek borusunda çok şiddetli tahriş veya yanmalar; kolay yanma sonucu yangınlarda ölüm ve 
yaralanmalar,

Amonyak: Solunum sisteminde ve akciğerlerde tahribat, gözlerde ciddi tahriş ve yanıklar ve gözde kalıcı 
zarar, deride tahriş, ciddi ağız, boğaz ve mide yanıkları ile bulantı ve kusmalara ve yutulması halinde ölüme 
neden olabilir. Belirli sıcaklık ve konsantrasyonlarda oluşan patlamalarda ölüm ve yaralanmalar,

Kromik asit: Kanser ve ve ırsi genetik hasar, deri ile teması ve yutulması halinde de çok zehirlenmeler ve 
yanıcı maddelerle karıştırıldığında oluşan patlamalarda ölüm ve yaralanmalar,

Tiner: Solunum sisteminde ve gözde tahriş, deride tahriş ve dermatit; kolay tutuşmasından dolayı yangın 
ve buharının hava ile patlayıcı ortaya çıkabilen patlamalarda ölüm ve yaralanmalar,

Polivinil alkol: Deri ve göz ile temasta ve solunum yoluyla alındığında tahriş. Açık ateş veya kıvılcım 
olduğunda ortaya çıkan yangın sonucu ölüm ve yaralanmalar,

Etil asetat: Göz ve deride tahriş, yutulması halinde bilinç kaybı, baş ağrısı, koordinasyon bozukluğu, 
deriden emilimle ya da solunarak vücuda alındığında zehirlenme ve kolay alevlenir olması sebebiyle 
ortaya çıkabilecek yangınlarda ölüm ve yaralanmalar,

Metilen klorit: Maruziyetten kaynaklanan kanserojen etki gösterme riski vardır. Deride tahriş eder, bulanık 
görme ve korneada zarar, yutma halinde boğazda tahriş ve sarhoşluk. Gazının havadan daha ağır olması ve 
tehlikeli yanıcı olmasından dolayı çıkabilecek yangınlarda ölüm, yaralanma ve sağlık sorunları,

Bütil asetat: Solunduğunda baş dönmesi ve uyuşukluk, deriyle temas halinde kuruluk ve çatlamalar; yanıcı 
olduğu ve buharı havada patlayıcı konsantrasyon oluşturabildiğinden çıkabilecek yangın ve 
patlamalar sonucunda ölüm ve yaralanmalar,

İzopropil alkol: Gözlerde tahriş, buharının sebep olduğu uyuşukluk ve baş dönmesi; yanıcı ve normal 
ortam koşullarında hava ile karışımı patlayıcı bir karışım oluşturabildiğinden ortaya çıkabilecek yangın ve 
patlamalar sonucunda ölüm, yaralanmalar ve sağlık sorunları.
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