
ĠLKYARDIMCI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU – ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR 

ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ 
Ġlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı 
Madde 16 - ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) 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 
Ġlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur. 

ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ 
Müeyyideler 
Madde 29 - Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket 
edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları 
bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır. 

 

6331 SAYILI, Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 
ĠĢveren ile ÇalıĢanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 
MADDE 11 – (1) İşveren; 
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, 
çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla 
mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli 
sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her 
zaman hazır bulunmalarını sağlar. 
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri 
dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. 
 
TeftiĢ ve idari Yaptırımlar 
Ġdari para cezaları ve uygulanması 
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun; 

d) 11 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük 
için binyetmiĢsekiz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda (1.078.-TL) idari para 
cezası verilir. 

 

ĠġYERLERĠNDE ACĠL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK 
18 Haziran 2013 - Sayı : 28681 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
ĠĢveren ve ÇalıĢanların Yükümlülüğü 
ĠĢverenin yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: 
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, 
çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla 
mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli 
sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Acil Durum Planının Hazırlanması 
Görevlendirilecek çalıĢanların belirlenmesi 
MADDE 11 – (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. 

 


