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 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından 
ülkemizdeki özürlülük ,araştırma sonuçlarına göre, özürlü 
olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur.  
 Acil durumlarda hareket engelli Obezler, 65 yaş 
üzeri yaşlılar,Kalp hastaları,Panik ataklılar,7 yaş altı 
çocuklar , Aşırı sigara içen Koah hastaları,Astımlılar, 
Hamileler,O an alkollü v.b. olanların ilavesiyle engelli 
oranları % 30 nin üzerine çıkabilmektedir. 
 Bu da her binada yaşayan nufusa oranla en az % 30 
kurtarılmayı bekleyen bina sakini için planlama 
gerektirecektir.  



Tahliyede Planlama en önemli safhaların 
başında yer almaktadır. 
Yüksek katlı binalarda Engelli ve zor hareket 
edenler için Kişisel Acil Tahliye Planlama 
Kontrol Listesi kullanılmadır. 
Plan tamamlandıktan sonra, bu planların 
uygulanabilir olduğundan emin olmak için 
tek tek incelenmesi ve uygulamaya yönelik 
tatbikatlar yapılması gereklidir. 
Bu standart kurtarmalar için geçerli olsada 
her türlü değişken durum – beklenmedik 
sorun  göz önüne alınmalıdır. 



Tahliyelerde yardımcı gerekecek 
Diğer Bina sakinleri;  
Bilişsel bozukluklar , gelişim 
bozuklukları, obezite, multiple 
skleroz, down sendromu, depresyon, 
alkolizm, alzheimer hastalığı, kalp 
hastaları, parkinson hastalığı, 
travmatik beyin yaralanması, kronik 
yorgunluk sendromu, inme, ve bazı 
psikiyatrik durumlardaki insanlar 
veya anlama yeteneği azalmış veya 
bozulmuş kişilere  güvenli bir bina 
tahliyesi için  de yardımcı kişiler 
gerektirir. 



Hareketlilik  bozuklukları olan engelliler, 
Yatar hastalar, Motorlu- elektrikli tekerlekli 
sandalye kullananlar, manuel tekerlekli sandalye 
kullananlar, üç tekerlekli arabası kullananlar ile 
baston, koltuk değneği kullanananlar bu katogori 
içinde değerlendirilmelidir. 



Hareket zorlukları olan engelliler için özel tahliye 
 sandalyeleri mevcut olmalıdır. 
Bunları eğitimli kurtarma yardımcı personeli kullanmalıdır. 
Engellilerin sayısından % 10 fazla kurtarma sandalyesi 
binada ve engellilerin yaşadıkları katlarda hazır 
 bulundurulmalıdır. 



Tatbikat yapmak çok önemlidir. 
Tatbikatlarda % 100 güvenli tahliyenin nasıl 
olacağı hem engelliye,hem engelli yakınlarına 
hem de çalışanlara öğretilmelidir. 
Ekipler 1993 yılında Dünya ticaret Merkezine 
yapılan bombalı saldırıda 69. katta çalışan 
hareket engelli bir çalışanı 6 saatten fazla 
süren bir çalışma yaparak kurtarmışlardı. 
2001 Saldırısında aynı adam ,aynı binada , 
aynı katta kendi satın aldığı kurtarma 
sandalyesi sayesinde  birbuçuk saatte 
kurtulmuştur. 
 



Hareket özürlüler için acil durum haberleşme araçları 
üretilmektedir. 
Bir alarm durumunda kişinin  Yatar hastaların «Acil 
Durum»  varlığında hareketsiz  kalmasını, kaldığı yeri 
bulan ve haber veren ses- ışık yayıcı yeni teknolojik 
cihazlar  da kullanılabilir.    



Görme Engelliler, 
Bu kategori kısmi veya tam görme kaybı olan kişileri 
içerir. Kısmi görsel engelli kabul edilen bazı insanlar 
açık ve koyu, keskin kontrast renkleri ve loş ışıklı 
alanlarda göremezler.  
Yardımcı hizmet hayvan kullanımında ilk sırada yer 
alırlar. Tahliye planlarında ve değerlendirmelerinde 
yardımcı hizmet hayvanları incelenmelidir. 



Akıllı bastonlar, görme engelliler ve yaşlılar için 

üretildi.Sistem Radyo Frekansı Tanıma Sistemi 

(RFID) denilen ve navigasyon teknolojileriyle 

çalışıyor.Kullanılacak güzergâhlar, önceden RFID 

etiketleriyle donatılıyor.Bu sayede yol üzerindeki bir 

santimlik taşı veya minik bir çukur dahi okunabilir hale 

geliyor.Akıllı bastondaki okuyucular, yoldaki bu 

bilgileri bluetooth teknolojisiyle cep telefonuna veya 

özel bir analiz cihazına aktarıyor.Kullanıcıya sesli 

olarak iletiyor.Sesle çalışabiliyor.Örneğin 'beni x 

adrese götür' dediğinizde sistem çalışmaya başlıyor.  



Yardımcı Hizmet hayvanları, 
Engelli kişilere günlük faaliyetlerinde onlara yardımcı 
olarak eğitilirler. Çoğu hareket engelli ve görme 
bozukluğu olan kişilere yardımcı olmak için eğitilmiş 
rehber köpekler kullanmaktadırlar.Bir hizmet hayvanı 
olan engellinin tahliye ile ilgili acil durum yönetimine 
özel tercihlerini belirtmesi , tahliye planını hazırlamak  
ve yürürlüğe koymak için de tüm  bilgilerinin tahliye 
formlarına işlenmesi gerekir. 



Bina yönetimi;  görme engelliler için Dokunsal yön 
işaretlerini ( Braille tabela ) , Görsel işaretlerin ve 
tahliyenin olduğu heryere dokunarak okunacak 
yüksekliğe koymak  zorundadır. 
Bu işlemde tabela alt kenarı  1.10 m olacak şekilde 
sabitlenmelidir. 



Bina yönetimi Dokunsal ve görsel yön işaretleri ile 
birlikte İşitme özürlüler dışında kalanlar için yeni ve 
yüksek teknoloji ürünü olan  Sesli yön bulma  
sistemlerini de kullanabilir.İşitme özürlüler 
görsellerden yararlanmaya devam edebilirler. 



İşitme Engelliler; 
Bireyin işitme duyarlılığının , iletişimdeki görevlerini 
yeterince yerine getirememe halidir 
Kısmi işitme engelli olan kişiler genellikle konuşabilir. 
Alfabeleri okuyarak sesleri kullanılabilirler.   
(Eko ) yankılanma ve yabancı arka plan gürültüsü bir çok 
insanın işitme duyularını bozabilir. 



İşitme Engelliler için görsel uyarı veren alarm cihazları, 
cep telefonları ile çalışan titreşim bileklikleri  ve aynı 
anda bilgilendirme  yapan acil durum otomatik sms 
sistemleri kullanılabilinir. 



Yatalaklar, tekerlekli sandalye veya diğer yardımcı 
cihazlar kullanan tüm insanlar kendileri tarafından 
emniyetle tahliye yeteneğine sahip değildir. 
Herhangi bir yardımcı cihaz kullanan her kişinin 
yardımsız tahliye  edebilirliğini doğrulamak  çok 
önemlidir.  
 
Kendi kendine tahliye olamayanlar,  
ve yardıma ihtiyaç duyanlar için  
aşağıdaki bilgi formları doldurulmalıdır. 



KİŞİSEL ACİL TAHLİYE PLANLAMA KONTROL LİSTESİ  

 Adı:  
 

 Birincil Yer:  
 

 Yapı  (Ev, office, vb):  
 

 Telefon:  
 

 Adresi:  
 

 Cep no:  
 

 Kat:  
 

E- posta:  
 

 Hizmet 

Hayvanı:   
Var  

 
Yok  

      

DURUM  BİLDİRİM  

 Acil tipi   Bildirim yöntemi veya Aygıt :     Alarm.           Sms.          Özel Cihaz: 

 Yangın:  
 

 Deprem:  
 

 Sel:  
 

 Fırtına:  
 

 Saldırı:  
 

 Diğer 

(belirtiniz):  
 

 



Kişi haberleşme Cihaz Bilgileri 

  E H   Yok   Yorumlar  

Bu kişi için uygun Acil bildirim 

cihazları var mı  (Alarmlar, vb)?      

 Gönderilen her acil bildirim yerini 

ve anlamı cihaz / sistem biliyor mu ?     

 Bu kişi  acil durum alarmlarını, 

biliyor mu? (genel anons sistemleri, 

radyo, telefon)  

    

 Acil durum numaraları biliniyor 

mu?  haberleşme  panolarında ve 

diğer göze çarpan yerlerde  asılı mı? 

    

 Işitme ya da konuşma engelli olan 

bir kişi için  tahliye bilgisi var mı ?      

Haberleşme sistemi acil durum 

alarmını vermektemidir?  Sistem, 

tüm acil durum mesajlarını öncelikli 

olarak verebilir mi?  

    

 Acil mesajını göstermek için  bir 

sinyal (ses, ışık, başlık) var mı?      

 



 Tahliye yolunda koruyucu 

korkuluklar var mı  ?     

 Tahliye yolu, düzgün  pürüzsüz  ve 

tahliyeye uygun mu?      

 Dış dolaşım yolu değil mi  kapalı 

şube ve t o kamu yol uzak kafa?      

 Her çıkışta açıkça görünür bir 

“KAÇIŞ”İşareti var mı?   (görsel, 

dokunsal  Braille)  

    

 Çıkış olmayan yanıltıcı kapılarda 

“Çıkış Değildir” İşareti var mı? 

(görsel, dokunsal ( Braille) ?  

    

 Tahliye işaretleri açıkça seyahat 

yönünü gösteriyor mu?   (görsel, 

dokunsal( Braille)?  

    

 Az gören insanlar için aydınlatılmış- 

fosforlu ve ışıklı görseller mevcut 

mu?  

    

 

 YOL BULMA 



YOL KULLANIMI  

   E H   Yok   Yorumlar  

 Tahliye yolları, engelsiz ve  her 

zaman açık mıdır?      

 Yangın kapıları dışındaki tüm iç 

kapılar 5 kilo  kuvvet ile açılabilir 

şekilde ayarlımıdır? 

    

 Inşaat veya onarım nedenli 

engellenmiş  acil kaçış yolu var mı?      

 Her kullanılabilir Tahliye yolu 

Tesisin kalıcı bir parçası mı dır ?      

 Sığınaklara giden tahliye  yolu var 

mı?      

 Dış erişimi sağlayan yollar açık    

mı ?      

 Sokaklar, yürüyüş yolları, ya da 

açık alanlarda tüm bina sakinlerini 

alacak yeterli yer var mı? 

    

   
  

 



YARDIM GEREKLİ LİĞİ 

  E H  Yok   Yorumlar  

 Kişi cihaz yada yardımcı ile  tahliye 

olabilir.?      

 Kullanılan cihaz veya yardım nedir?  
 

 Cihaz veya yardım nerede bulunur?  
 

 Kişinin tahliyesi için ne tür  

yardıma ihtiyaç var?      

 Yardımcıların  ne yapmaları 

gerekiyor?   

Yardımcıların herhangi bir eğitime 

ihtiyacı var mı?      

Genel Eğitimler tamamlanmış mı ?  
    

Yardımcılar ile yardım gerektiren 

kişi nerede bir araya gelecek?   

Yardımcıların ile yardım  gerektiren 

kişi nezaman, nasıl iletişim kuracak?   

  

 



Yardımcı Gerekliliği  

 Kaç yardımcıya  ihtiyaç 

vardır?   

Yardıncılar acil durumlarda nasıl  irtibata 

geçilecektir?   

  

   Ad Soyad   Telefon   Cep Telefonu   E-posta  

 Yardımcı 

1      

 Yardımcı 

2      

 Yardımcı 

3      

 Yardımcı 

4      

 Yardımcı 

5      

 Yardımcı 

6      

 



 

HİZMET HAYVANI  

   Evet  Hayır    Yorumlar  

 Kişi ile  hizmet hayvanı ile tahliye için 

acil durum yönetimi personeli konuşup 

anlaştı mı  ?  

   

 Kişinin tahliyesinin hangi şartlar altında 

bir hizmet hayvanın ile destekleneceği 

görüşüldü mü?  

   

 Hizmet hayvanın yardımcı olmak için en 

iyi yolu nedir herhangi bir tereddüt var 

mıdır?  

 

 Ilk müdahale hizmeti için hayvan 

bilgilerinin bir kopyası var mıdır?     

 Hizmet hayvanı için tutulan ilave  

yiyecek ve malzemeler nerededir?   
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