
İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi 
 
Konunun genel amacı: Katılımcıların, işyerinde ilkyardım organizasyonu ve ilgili mevzuat 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 
 
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcı;  

 İlkyardımın tanımını yapar. 
 İşyerinde ilkyardım gerektiren durumları sıralar. 
 İşyerinde ilkyardım organizasyonunu açıklar. 

 
Ders Süresi: 1 saat 
 
1.İlkyardımın tanımı: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık 
görevlilerinin tıbbı yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha 
kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın 
mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. 
 
2.İşyerinde ilkyardım gerektiren durumlar: Tüm işyerlerinde, tehlike sınıfı ne olursa 
olsun, çeşitli kaza ve yaralanmaların yaşanma olasılığı söz konusudur. Elektrik çarpması, 
organ kopmaları, yüksekten düşme, kanamalar ve yanıklar işyerlerinde sık 
karşılaşabileceğimiz kazalar arasında sıralanabilir. İşyerlerinde kaza olduğunda tıbbi acil 
yardım hizmetleri gelene kadar geçen sürenin yaşamsal açıdan oldukça önemli olacağı 
durumlar olabilir. Bu nedenle tüm işyerlerinde ilkyardım organizasyonu yapılmalıdır. 
Ülkemizde 2003 yılında 5.6 milyon çalışanda yılda yaklaşık 76 bin iş kazası 810 ölüm 
gerçekleşmiştir. Kazaların sadece %4ünde iş göremezlik söz konusu değil iken üçte birinde 8-
15 gün geçici iş göremezliğe neden olmuştur. 
 
3.İşyerinde ilkyardım organizasyonu: İşyerinde ilkyardımla ilgili düzenlemeleri yapmak 
işverenin yasal sorumluluğudur. İşveren işyerinde çalışanların yaralanması veya hastalanması 
halinde ilk yardım hizmetinin uygun koşullarda ve yeterli düzeyde verilmesini sağlayacak 
ekipman ve personele sahip olduğunu garantilemelidir.  
 
3.1.İşyerinde İlkyardım Organizasyonunda İhtiyaçların Belirlenmesi 
İşyerinde ilkyardımla ilgili çalışmaları planlarken her bir çalışma alanının koşullarına uygun 
ilkyardım gereksinimleri önceden belirlenmelidir ve bu gereksinimler belirlenirken 
aşağıdakiler göz önünde bulundurulur: 
a. İşyeri Riskleri: İşyerinde ilk yardım organizasyonunda işin yapısına göre planlama yapılır. 
Büro, satış mağazası, kütüphane gibi düşük risk kategorisinde yer alan işyerleriyle, ağır 
sanayi, inşaat, kimyasal maddeler imalatı gibi yüksek riskli işyerlerinde farklı gereksinimler 
söz konusudur. Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde belli sayıda ilkyardımcı 
personele ve ek ilkyardım ekipman ve malzemesi gibi kapsamlı hazırlıklara ihtiyaç varken, 
düşük risk grubunda yer alan işyerlerin için ilkyardım dolabı ve tedarikçisinden oluşan 
hazırlık yeterli olabilir. 
b. İşyerinin Büyüklüğü: İşyeri tek bir binada yerleşimli veya geniş bir sahada farklı bina 
komplekslerinde bulunabilir, binalar arası uzaklık söz konusu olabilir ya da büyük bir iş 
merkezinin farklı katlarında yer alabilir. Bu durumda her bir bina ya da kat için ayrı 
ilkyardımcı personel yetiştirilmeli, ekipman ve malzeme ayrı hazırlanmalıdır. 
c. İşyerinin Kazalar Açısından Geçmişi: İşyerinde ilkyardım gereksinimlerini belirlerken 
geçmişte görülmüş kazaların sayısının, sıklığının, nedenlerinin ve sonuçlarının 
incelenmesinde yarar vardır. Bu inceleme çok yönlü ve büyük organizasyonlar için hangi  



ekipman ve malzemenin gerektiğinin ve ayrıca ilkyardımcıların öncelikle  hangi alanlardan 
sorumlu olacağının belirlenmesinde yardımcı olur. 
d. İş Gücünün Yapısı ve Dağılımı: Tedarik edilecek ilkyardımın düzeyi çalışanların vardiya 
usulü veya tek başına çalışıp çalışmadığına göre değişir. Ayrıca özürlü çalışanlar, genç işçiler, 
çırak veya stajyerler olup olmadığı gözden geçirilmeli, acil durumlarda binaların tahliye 
edilmesi söz konusu olduğunda tahliye sırasında özel gözetilmesi gereken ya da refakat 
ihtiyacı olan çalışanlar olabileceği dikkate alınmalıdır.  
e. İşyerinin Lokalizasyonu: Acil tıp hizmetlerine uzak sahalarda bulunan işyerlerinde hasta ya 
da kazazedelerin uygun transportunu olanaklı kılacak özel düzenlemeler yapılmalıdır. 
f. İşyerinin Haberleşme Olanakları: İşyerinin dahili telefonlarının, acil çağrılar için ayrılmış 
özel telefonlarının olup olmaması, telsiz sisteminin harici ya da dahili kullanımı gözden 
geçirilmeli ve varsa acil durumlarda bunlardan nasıl yararlanılabileceği, yoksa bunların nasıl 
geliştirilebileceği planlanmalıdır.  
g. Uzakta ve Yalnız Çalışan İşlerin Varlığı: İşletmede yalnız çalışan veya tek başına sahaya 
giden işçiler varsa, bu işçilerin herhangi bir kaza veya hastalanma durumunda kendi kendine 
ilkyardım uygulayabilmeleri için bu konuda eğitim almış olmaları gerekir.   Ayrıca yanlarında 
ilkyardım malzemeleri  bulundurmaları  ve haberleşebilmek  veya yardım çağırabilmek için 
bireysel iletişim araçlarıyla donatılmış olmaları önemlidir. 
h. Farklı İşverenlerce Paylaşılmış İşin Yapıldığı Yerler: İşyerinde farklı işverene bağlı çalışan 
işçiler bulunabilir. İşverenler ilkyardım organizasyonuyla ilgili düzenlemeler konusunda 
uzlaşma sağlamalı, paylaşılan alanlarda ilkyardım tedarikinin sağlanmasında uygun ve yeterli 
olunduğundan emin olmalıdırlar. 
ı. İlkyardımcı Personellerin Yıllık İzin veya Diğer Nedenlerle Bulunmayışları: İşveren 
ilkyardımcı personelin planlanmış yıllık izin gibi işyerinde bulunamayış dönemlerini 
kapsayacak şekilde düzenleme yapmalıdır. Hastalık gibi plansız mazeretler nedeniyle istisnai 
yokluk durumlarında açığın nasıl kapatılacağı göz önünde bulundurmalıdır. 
 
4.İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ile ilgili mevzuat: 
4.1. 4857 Sayılı İş Kanunun (2003), Beşinci Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği 
başlığındadır, İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri alt başlığında; 
MADDE 77. - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her 
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde 
alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı 
karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları 
konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. 
Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 
İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç 
iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.  
Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler 
işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. 
İşyeri hekimleri 
MADDE 81. - Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar 
Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması 
gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu 
sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir 
veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür. 
 



4.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü’nün (1974), dördüncü kısımı “ işyerlerinde iş 
kazalarına karşı, alınacak tıbbi tedbirler ve işyerlerinde bulundurulması zorunlu olan 
ilk yardım ve tedavi levazımı ile sıhhi tesisat” ile ilgilidir. Madde 91 - Sürekli olarak en az 
50 işçi çalıştırılan işyerlerinde Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri 
dışında kalan işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi, ilk yardım, acil tedavi ve diğer 
koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere, işveren, Umumi Hıfzıssıha Kanununun 180 
inci ve Sosyal Sigortalar Kanununun 114 üncü maddeleri gereğince işyerindeki işçi sayısına 
ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre, bir ya da daha fazla hekim sağlayacaktır. Bu 
hekimlerin çalışma koşulları ile görevlerini nasıl yürüteceklerini ayrıntılı şekilde gösteren bir 
yönetmelik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılır. 
Madde 92 - İşverenler, işin niteliğine, özelliğine, çeşidine ve çalıştırdıkları işçi sayısına ve 
hekim ve sağlık tesisleri ile olan ilişkilerine göre, zamanında gerekli tedbirleri almak amacıyla 
aşağıda belirtilen sağlık tesisleri ile ilk yardım ve tedavi levazımını, işyerlerinde 
bulundurmakla yükümlüdürler. 
Bu tesisler ve levazım; kişisel ilk yardım paketlerini, ilk yardım kutularını veya çantalarını 
veya dolaplarını, ilk yardım ve ilk müdahale odalarını veya ilkyardım istasyonlarını kapsar. 
Madde 93 - Kişisel ilk yardım paketleri; kazaya uğrayanın ilk yardımcı gelinceye veya bir 
sağlık tesisine gönderilinceye kadar, kendi kendine gerekli pansumanı yapacak veya ağrısını 
giderecek nitelikte malzeme ve ilaçlarla donatılacaktır. 
Kişisel ilk yardım paketleri, maden, tünel, yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza 
ihtimali çok olan, dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir. 
Bu paketler, küçük ve kullanışlı malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı koruyacak plastik veya 
madeni ambalajlı olacaktır. 
Kişisel ilk yardım paketi, çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek şekilde, iş elbisesi cebine 
konacak veya uygun bir yerine bağlanacaktır. 
Kişisel ilk yardım paketinin, gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, ilgililere 
öğretilecek, buna ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır. 
Kişisel ilk yardım paketinin içinde, (Kullanma yönergesi,  Pamuk (Küçük paket),  Gazlı bez 
(Steril),  Sargı bezi,  Yapıştırıcı band (Steril), Analjezik hap, Tendürdiyot (1 veya 2 ampul),  
Sülfamitli toz) bulunacaktır: 
 
4.3. İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 
(2010) İkinci Bölüm, Toplum Sağlığı Merkezi başlığında, Toplum Sağlığı Merkezinin 
Nitelikleri altbaşlığında, MADDE 5 – (1) TSM’lerde işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi 
için; 
a) En az bir işyeri hekimi, 
b) En az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur. 
(2) TSM, işyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek 
büyüklükte olmalıdır. Bu birimlerde, 10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene 
odası, 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile 12 
metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur. 
İşyeri hekimlerinin görevleri 
MADDE 15 – (1) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki 
görevleri yapmakla yükümlüdür. 
c) Eğitim ve bilgilendirme; 
1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin 
sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,  
 



 

4.4. Sağlık Bakanlığı, İlk Yardım Yönetmeliği (2004) İkinci Bölüm, Eğitimci Eğitimi 
Verecek Kuruluşların Özellikleri, Başvuru Ve Açılma İşlemleri, Eğitimci Eğitimi Veren 
Kuruluşlar, Madde 5 – Genel Müdürlük, Müdürlükler, eğitim hastaneleri üniversitelerin 
sağlık ile ilgili akülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, sağlık ile ilgili meslek 
kuruluşları ve merkezler ilkyardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir. 
Eğitimci eğitimi vermek isteyen kuruluşlar: Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu 
bölüm, eğitim konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirtilen bir dilekçe ile 
Genel Müdürlüğe (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü) başvuruda bulunurlar. 
Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, “Eğitimci Eğitimi 
Düzenleme Yetki Belgesi” verilir. 
“Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” müdürlükçe (il sağlık Müdürlüğü) düzenlenir. 
Yetki belgesi düzenlen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları mesul 
müdürü tarafından imzalanarak, Genel Müdürlükçe onaylanır. 
Madde 6 - İlkyardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktoru dışındaki sağlık personeli beş gün 
(40 saat) lük eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara üç 
günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursu verilir ve eğitim sonunda yapılacak 
sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından 
onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” düzenlenir. 
Tıp doktorları ise üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursuna katılarak eğitim 
sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık 
Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” düzenlenir. 
Eğitimci eğitmeni olmak isteyen sağlık personeli ise ilkyardım eğitmeni olarak en az beş 
ilkyardımcı eğitimi verdiğini belgelediği takdirde beş gün (40 saat) lük eğitimci eğitmenliği 
kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “Eğitimci Eğitmeni 
Sertifikası” düzenlenir. 
Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir. 
Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitimcisi eğitimlerini katılımcı sayısı asgari beş, azami on 
beş kişi olmalıdır.  
İlkyardımcı Zorunlu İlkyardımcı İstihdamı Madde 16 - Tüm kurum ve kuruluşlarda 
istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler 
kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre 
yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “ 
İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.” Sürücü kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu 
olarak verildiği kurslardan verilecek ilkyardım eğitimleri, bu Yönetmeliğe göre sertifika almış 
eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık 
Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır.  
İlkyardım Eğitim Süresi Madde 18 – İlkyardım eğitimleri “temel ilkyardım eğitimi”, 
“standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilir. 
Eğitim süreleri: temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak 
üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok 
olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.  
Yeterlilik Madde 20 -Katılımcılar eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. 
Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı 
ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı 
olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularında bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk 
eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız 
olanlara, kuruluşlar tarafından “Katılımcı Belgesi” düzenlenir. 



Sınav soruları Müdürlükçe onaylanmış olmalıdır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim 
Ekibi gözetiminde yapılır. 
Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, 
gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur. 
Mesul müdür, sınav kağıtlarını on yıl süreyle saklamak ve Bakanlığın denetimine açık 
tutmakla mükelleftir.” 
Sertifika Madde 21 - Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, 
ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır. 
Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır.  
Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari 
on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir. 
İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu 
sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. 
Güncelleme eğitimlerin, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde 
düzenlenir. 
 
4.5. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik (2003) Madde 14. İlk yardım ekipmanı: İşyerinde yeterli ilk yardım ekipmanı 
bulundurulacaktır. İlkyardım ekipmanı kolayca erişilebilir yerlerde olacak ve uygun şekilde 
işaretlenecektir. 
Madde 19. İlkyardım odaları :19.1. İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine 
göre işyerinde bir yada daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır. 
19.2. İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve 
sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır. Buralar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 
Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecektir. 
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6.İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ile ilgili İşyeri Hekimliği Sınavında çıkmış 
sorular: 
 
6.1. 2010 Sınavı 
21. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın tanımıdır? 
A) İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda tıp profesyonelleri olay yerine 
ulaşıncaya dek, olay yerinde bulunanların hasta ya da kazalıya yaptığı uygulamalardır. 
B) İlk yardım, toplu bir kaza ya da hastalık durumunda ambulans olay yerine ulaşıncaya dek, 
paramediklerin hastalara ya da kazalılara tıbbi müdahalesidir. 
*C) İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda doktor olay yerine ulaşıncaya 
dek, olay yerinde bulunanların hasta ya da kazalıya yaptığı uygulamalardır. 
D) İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda doktor olay yerine ulaşıncaya dek, 
çevredeki sağlıkçıların hasta ya da kazalıya uyguladığı girişimlerdir. 
 
6.2. 2011, Temmuz Sınavı 
20. Ülkemizde İlkyardım Yönetmeliği’ne ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Temel ilkyardım eğitimi en az 16 saat olmalıdır. 
B) İlkyardım eğitimleri sonunda İl Sağlık Müdürlüklerince sertifika verilir. 
C) Ağır ve tehlikeli işlerde her 10 işçiden biri ilkyardım eğitimi almış olmalıdır. 
*D) Sertifikalı ilkyardım eğitimleri bu konuda eğitimi olan herkes tarafından verilebilir. 
 
6.3. 2011, Aralık Sınavı 
60.İşyerinde ilkyardım örgütlenmesi ile ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
A)Bütün vardiyalarda ilk yardım eğitimi almış kişi bulunmalıdır. 
B)İşyerinin şehir merkezine ve sağlık hizmeti sunan birimlere uzaklığı göz önünde 
tutulmalıdır. 
*C) İlk yardım eğitimi alacak kişilerin seçiminde farklı cinsiyetlerden olmalarına dikkat 
edilmesi yeterlidir. 
D)İlk yardım eğitimi almış kişilerin dağılımında kaza ve yararlanma riskinin yüksek olduğu 
alanlara öncelik verilmelidir. 


