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YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığından:

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
MADDE 1 – 18/6/2013 tar�hl� ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerler�nde Ac�l Durumlar

Hakkında Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ac�l durum: İşyer�n�n tamamında veya b�r kısmında meydana geleb�lecek veya �şyer�n� dışarıdan

etk�leyeb�lecek yangın, patlama, tehl�kel� k�myasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zeh�rlenme, salgın hastalık,
radyoakt�f sızıntı, sabotaj ve doğal afet g�b� �ved�l�kle müdahale gerekt�ren olayları,

b) Ac�l durum planı: İşyerler�nde meydana geleb�lecek ac�l durumlarda yapılacak �ş ve �şlemler �le
uygulamaya yönel�k eylemler�n yer aldığı planı,

c) Toplanma yer�: Ac�l durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etk�lenmeyeceğ� mesafede veya
korunakta bel�rlenm�ş güvenl� yer�,

�fade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş

ve aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“g) Varsa alt �şveren ve geç�c� �ş �l�şk�s� kurulan �şveren�n çalışanları, müşter� ve z�yaretç�ler �le �şyer�nde

toplantı, sem�ner, konferans ve eğ�t�m g�b� toplu halde gerçekleşt�r�len faal�yetler �ç�n bulunan katılımcılar ve d�ğer
k�ş�ler�n ac�l durumlar, tahl�ye planı, kaçış yolları, toplanma yerler� ve ac�l durum ek�pler� hakkında b�lg�lend�r�lmes�n�
sağlar.”

“ğ) Ac�l durumlarda kullanılacak k�ş�sel koruyucu donanımların ve müdahale ek�pmanlarının �şyer�nde
bel�rlenm�ş ac�l durumlara ve ac�l durum ek�pler�n�n görevler�ne uygun olmasını sağlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 8 – (1) İşyer�nde meydana geleb�lecek ac�l durumlar, yapılan r�sk değerlend�rmes� sonuçları �le

aşağıdak� ve benzer� hususlar d�kkate alınarak bel�rlen�r:
a) Yangın ve patlama �ht�mal�.
b) Tehl�kel� k�myasal, b�yoloj�k, radyoakt�f ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım, zeh�rlenme ve

salgın hastalık �ht�mal�.
c) Doğal afetler�n meydana gelme �ht�mal�.
ç) Sabotaj �ht�mal�.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı

maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(4) İşyerler�ndek�; yaşlı, engell�, gebe çalışanlar �le kreştek� çocuklara tahl�ye esnasında refakat ed�lmes� �ç�n

tedb�rler alınır.”
“(7) Ac�l durum müdahale ve tahl�ye yöntemler�, yakındak� �şyerler� ve çevreden geleb�lecek olumsuz etk�ler

de d�kkate alınarak bel�rlen�r.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Ac�l durum ek�pler� ve görevler�
MADDE 11 – (1) İşveren; �şyerler�nde aşağıda yer alan ac�l durum ek�pler�n� oluşturur:
a) Söndürme ek�b�.
b) Kurtarma ek�b�.
c) Koruma ek�b�.
ç) İlk yardım ek�b�.
(2) B�r�nc� fıkrada yer alan ek�pler�n görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Söndürme ek�b�: İşyer�nde çıkab�lecek yangınlara derhal müdahale ederek mümkünse yangını kontrol altına

almak, yangının gen�şlemes�ne man� olmak ve söndürme faal�yetler�n� yürütmek.
b) Kurtarma ek�b�: İşyerler�nde ac�l durum sonrası; çalışanların, z�yaretç�ler�n ve d�ğer k�ş�ler�n arama ve

kurtarma �şler�n� gerçekleşt�rmek.
c) Koruma ek�b�: Ac�l durum neden�yle ortaya çıkması muhtemel pan�k ve kargaşayı önlemek, ac�l durum

ek�pler� arasındak� koord�nasyon �şler�n� gerçekleşt�rmek, sayım �şler�n� yürütmek, gerekt�ğ�nde �lg�l� ulusal ve yerel
kurumların müdahale ek�pler�ne b�lg� vermek.

ç) İlk yardım ek�b�: Ac�l durumdan olumsuz etk�lenen k�ş�ler�n �lk yardım müdahaleler�n� gerçekleşt�rmek.
(3) İşveren, b�r�nc� fıkrada yer alan ek�plerden söndürme, kurtarma ve koruma ek�pler�n�n her b�r� �ç�n

�şyerler�n�n tehl�ke sınıfına göre;
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a) Çok tehl�kel� sınıfta yer alan �şyerler�nde her 30 çalışana kadar,
b) Tehl�kel� sınıfta yer alan �şyerler�nde her 40 çalışana kadar,
c) Az tehl�kel� sınıfta yer alan �şyerler�nde her 50 çalışana kadar
uygun donanıma sah�p ve özel eğ�t�ml� en az b�rer çalışanı destek elemanı olarak görevlend�r�r. Görevlend�rme

yapılırken (a) bend�nde 30 ve katları, (b) bend�nde 40 ve katları ve (c) bend�nde 50 ve katları dâh�l ed�l�r. Ek�pler�n
görevlend�r�lmes�ne �l�şk�n örnek tablo Ek-3’te yer almaktadır.

(4) 10’dan az çalışanı olan �şyerler�nde; ac�l durumlara �l�şk�n ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla �rt�batı
sağlamak ve b�r�nc� fıkrada yer alan ek�plerden söndürme, kurtarma ve koruma ek�pler�n�n tamamı �ç�n uygun
donanıma sah�p ve özel eğ�t�ml� en az b�r çalışanın destek elemanı olarak görevlend�r�lmes� yeterl�d�r.

(5) İşveren, �lk yardım konusunda 29/7/2015 tar�hl� ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım
Yönetmel�ğ� esaslarına göre destek elemanı görevlend�r�r.

(6) Her konu �ç�n b�rden fazla çalışanın görevlend�r�lmes� gereken �şyerler�nde bu çalışanlar konularına göre
ek�pler hal�nde koord�nel� olarak görev yapar. Her ek�pte b�r ek�p başı bulunur.

(7) İşveren tarafından ac�l durumlarda ek�pler arası gerekl� koord�nasyonu sağlamak üzere koruma ek�b�nden
sorumlu veya sorumlular görevlend�r�l�r.

(8) B�r�nc� fıkrada yer alan ek�plerde görevlend�r�lecek destek elemanları ve varsa yedekler� bel�rlen�rken
�şyer�ndek� vard�ya düzen� d�kkate alınır.

(9) Ac�l durum ek�pler�nde görevlend�r�len destek elemanlarının adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve
�let�ş�m b�lg�ler�n� �çeren l�ste, �şyer�nde çalışanların görüş sev�yes�ne uygun yüksekl�kte ve görünür b�r şek�lde asılır.

(10) Ac�l durum ek�pler�nde görevlend�r�len destek elemanlarının �şyer�nden ayrılma, yer değ�ş�kl�ğ� ve
benzer� durumlarda yer�ne yen�den görevlend�rme yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde yer alan “krok�” �bares�
“tahl�ye planı” olarak, (3) numaralı alt bend�nde yer alan “tahl�ye planı” �bares� “krok�” olarak, (5) numaralı alt bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı bende aşağıdak� alt bentler eklenm�ş, aynı madden�n �k�nc� ve üçüncü fıkraları
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“5) Ac�l durumlarla �lg�l� ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların ac�l durum �rt�bat numaraları.”
“6) İşyerler�nde k�myasal yayılım, parlama veya patlama tehl�kes� ve benzer� özel r�skler� barındıran bölümler.
7) Elektr�k ve gaz akışının kes�m noktaları, vanaları.”
“(2) İşveren tarafından onaylanan ac�l durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan k�ş�ler

tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası �mzalanır. 15/1/2004 tar�hl� ve 5070 sayılı Elektron�k İmza Kanununa
uygun olarak güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanmış olan ac�l durum planları da geçerl�d�r. Ac�l durum planı, ac�l
durumla mücadele edecek ek�pler�n kolayca ulaşab�leceğ� şek�lde �şyer�nde saklanır.

(3) Ac�l durum planı kapsamında hazırlanan tahl�ye planı, �şyer� b�na ve eklent�ler�n�n g�r�ş ve çıkışları �le
katlarda, çalışanların görüş sev�yes�ne uygun yüksekl�kte ve görünür b�r şek�lde asılır.”

“(4) Ac�l durum planı hazırlanırken kullanılab�lecek örnek form Ek-1’de yer almaktadır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı

maddeye b�r�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve mevcut d�ğer fıkralar buna göre teselsül
ett�r�lm�şt�r.

“(1) Hazırlanan ac�l durum planının uygulama adımlarının düzenl� olarak tak�p ed�leb�lmes� ve
uygulanab�l�rl�ğ�nden em�n olunması �ç�n �şyerler�nde, �k�nc� fıkrada bel�rt�len süreler� aşmamak kaydıyla bel�rlenen
per�yotlarla tatb�kat yapılır, denetlen�r ve gözden geç�r�lerek gerekl� düzelt�c� ve önley�c� tedb�rler alınır.
Gerçekleşt�r�len tatb�katın tar�h�, görülen eks�kl�kler ve bu eks�kl�kler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler� �çeren
tatb�kat formu hazırlanır. Tatb�kat formu hazırlanırken kullanılab�lecek örnek form Ek-2’de yer almaktadır.”

“(2) Tatb�kat 19/9/2013 tar�hl� ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerler�nde İş Sağlığı ve
Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ� kapsamındak� �şyerler� �ç�n anılan Yönetmel�k hükümler�ne göre, d�ğer �şyerler� �ç�n en geç
yılda b�r yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “İşyer�nde” �bares�nden sonra
gelmek üzere “veya yakın çevres�nde” �bares� eklenm�ş, “etk�n�n büyüklüğüne göre” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar ac�l durum planları �le söndürme, kurtarma, koruma ve �lk yardım

ek�pler�nde görevlend�r�len destek elemanları hakkında b�lg�lend�r�l�r.
(2) İşe yen� alınan çalışana ve herhang� b�r �şverenden geç�c� b�r süre �ç�n çalışmak üzere devralınan

çalışanlara, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� eğ�t�mler�ne �lave olarak ac�l durum planları �le �lg�l� b�lg�lend�rme yapılır.
(3) Ac�l durum konularıyla �lg�l� özel olarak görevlend�r�lenler, yürütecekler� faal�yetler �le �lg�l� özel olarak

eğ�t�l�r. Söndürme, kurtarma ve koruma ek�pler�ne ver�lecek özel eğ�t�mler B�naların Yangından Korunması
Hakkındak� Yönetmel�k hükümler� saklı kalmak kaydıyla �şyer�nde sağlık ve güvenl�k h�zmet�n� yürüten �ş güvenl�ğ�
uzmanı, �şyer� hek�m� veya �ş sağlığı ve güvenl�ğ� h�zmetler�n�n �şverence yürütülmes� hal�nde �şveren tarafından
ver�leb�l�r. Bu eğ�t�mler, �şveren �le eğ�t�m verenlerce �mzalanarak belgelend�r�l�r. Ayrıca bu eğ�t�mler; Afet ve Ac�l
Durum Yönet�m� Başkanlığı, �şç�, �şveren ve kamu görevl�ler� kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğ�t�m



10/5/21, 2:30 PM 1 Ekim 2021 CUMA

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211001-20.htm 3/3

vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğ�t�m merkezler�, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları, ün�vers�teler,
beled�yeler veya �tfa�yeler tarafından da ver�leb�l�r.

(4) İlk yardım ek�b�ndek� destek elemanlarının alacağı �lk yardımcı eğ�t�mler�n�n İlkyardım Yönetmel�ğ�
esaslarınca alınması sağlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n başlığında yer alan “B�r aydan kısa sürel� geç�c�”
�bares� “Süreks�z” olarak, aynı maddede yer alan “B�r aydan kısa sürel�” �bares� “Otuz �ş günü veya daha kısa süren”
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Mevcut ac�l durum ek�pler�
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) İşyerler�nde mevcut bulunan ac�l durum ek�pler�, bu madden�n yayımı tar�h�nden

�t�baren altı ay boyunca görevler�n� sürdürür ve mevcut dokümanlar geçerl�l�ğ�n� korur. Bu süre zarfında, bu
Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�nde bel�rt�len ek�plere uygun olarak destek elemanlarının yen�den görevlend�r�lmes� ve
dokümanların güncellenmes� sağlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğe ekte yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 eklenm�şt�r.
MADDE 13 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 14 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı yürütür.
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