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1. Amaç 

Bu prosedürün amacı, işyerinde çalışma dolayısı ile meydana gelebilecek olay sonucunda yaralılara 
yapılacak ilk müdahalenin en uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

 
2. Kapsam 

Çalışma kapsamında görevli herkesi kapsamaktadır. 
 

3. Tıbbi acil durumlar 

3.1. Genel Tanımlar 

Tıbbi acil durumlar, yaşam ya da herhangi hayati bir temel fonksiyonu tehdit eden ve can kayıplarını veya 
diğer tehlikeli durumları önlemek adına acil tıbbi müdahale gerektiren durumlardır.  

 
3.2. Kaza, Olay ya da Hastalıkların Meydana Gelmesi 

Çalışma sahalarında ya da şantiye alanlarında sağlıkla ilgili her türlü durum vakit kaybetmeden, 
işveren/vekiline şantiye yönetimine, tıbbi müdahale ekibine ve iş güvenliği departmanlarına haber verilmelidir. 

Konuyla ilgili bilgi verilirken, 

 Olayın nerede olduğu, 

 Kaza yâda hastalığın ne olduğu, 

 Kaç kişinin etkilendiğini 

 İlk yardımcıların müdahale edip etmediği 

 Mevcut riskler, 

 İletişim numarası, 

 Olayın zamanı, 

 Mağdur kişinin durumu hakkında bilgi verilmelidir. 
 

Sağlık ekipleri ambulans ile olay yerine gönderilir. Gerekli hallerde profesyonel ekipler telefonla yaralının 
refakatçilerine talimat verebilirler. 
 

3.3. İlk Durum Değerlendirmesi ve İlkyardım 

Olay meydana geldiği ilk andan itibaren, bölgeye en yakın sertifikalı ilkyardımcı olay yerine yönlendirilir. 
Profesyonel tıbbi ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sure zarfında gerekli ilkyardım müdahalesi 

yapılır. (İlkyardım Talimatı) 
Mümkün olduğu sürece doktorla iletişim halinde olunarak, bilgi alınır. 
Olay yerindeki idari amir tarafından ambulansın giriş yapacağı alanların açık ve serbest olması sağlanarak 

gerekli hallerde ambulansı karşılayacak ve rehberlik yapacak personel görevlendirilir. 
Yaralıya en sağlıklı müdahalenin yapılması için İSG Departmanı ve/veya Şantiye yönetimi ve/veya 

işveren/vekili gerekli tüm ekipman ve donanımları tedarik eder. 
 
 

3.4. Görev ve Sorumluluklar 

3.4.1. İlk Müdahale 
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 Yardım çağrısında bulunmak 

 Sağlık ekibi ve/veya şantiye yönetimine ve/veya işveren/vekiline haber vermek 

 İlk yardımcıya yardımcı pozisyonda görev yapmak 
 

3.4.2. Eğitimli İlkyardım Personeli 
 

 Profesyonel ekipler gelene kadar ilkyardıma devam etmek 

 Yaralıyı güvenli ve erişimi kolay bir yere almak 

 Sağlık ekibinin talimatlarını yerine getirmek 

 
3.4.3. Sağlık Ekibi 
 

 Gerekli tüm bilgilerin edinilmesi 

 Sağlık ekibinin ambulansla olay yerine gönderilmesi 

 Olay yeriyle sürekli olarak iletişim halinde kalmak 

 İSG Departmanına haber vermek 

 Hastayı stabilize etmek 

 
Profesyonel ekipler tarafından gerekli müdahale yapılır, işyeri hekiminin değerlendirmesi ile gerekli hallerde 
ambulansla en yakın hastaneye sevk edilir ya da profesyonel destek çağırılır. 
 

4. İlgili Kayıtlar  
- İlkyardım Talimatı 
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