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Acil Durum Planı

FYT Müh.İnş. ve
Al.San.Tic.Ltd.Şti.

1.

Amaç:
İşyerinde oluşabilecek olağanüstü durumlarda;
a.

Personelin yaralanıp zarar görmesini,

b.

Üretimin kısmen veya tamamen durmasını,

c. Çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenlerin önceden
planlanmasını,

2.

ç.

Acil durumda yönetimin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını,

d.

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini,

e.

Çalışanların ve misafirlerin kurtarılmasını,

f.

Malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,

g.

Tehlikenin yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını,

ğ.

Olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini,

h.

Acil durum ekipmanlarının faal ve kayıtlarının güncel durumda bulundurulmasını,

ı.

Çalışanlar arasında bilgi akışını sağlamaktır.

Kapsam:

Bu planda belirlenen kurallara, tüm FYT çalışanlarıyla; FYT işyerlerine ziyaret, iş gezisi, staj,
eğitim, alışveriş gibi her ne nedenle olursa olsun giriş çıkış yapanlarla, süreli veya süresiz işler
için gelen yüklenici firma çalışanları ve yöneticileri ile hizmet alınan OSGB çalışanları uymak
zorundadır.
3.

Sorumluluk:

a. Acil Durum Koordinatörü (İd.İşl.Koord.): Acil durum ekiplerini koordine eder. Acil durum
esnasında tüm sorumluluk kendisine aittir. Ekiplerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi
için her türlü desteği sağlar.
b. Acil Durum Koordinatör Yardımcısı (İd.İşl.Böl.A.): Acil Durum koordinatörü bulunmadığı
durumlarda Acil Durum Koordinatörü adına hareket eder ve acil durum ekiplerinin
koordinasyonunu sağlar.

4.

c.

Yangın Söndürme Ekibi: (10'uncu madde'de belirtildiği gibidir)

ç.

Kurtarma Ekibi: (10'uncu madde'de belirtildiği gibidir)

d.

Koruma (güvenlik) Ekibi: (10'uncu madde'de belirtildiği gibidir)

e.

İlk Yardım Ekibi: (10'uncu madde'de belirtildiği gibidir)

f.

Haberleşme Ekibi: (10'uncu madde'de belirtildiği gibidir)

g.

Tahliye Ekibi: (10'uncu madde'de belirtildiği gibidir)

ğ.

Teknik Kontrol Ekibi: (10'uncu madde'de belirtildiği gibidir)

h.

Kimyasal Kirlenme Ekibi: (10'uncu madde'de belirtildiği gibidir)

Acil Durum Tanımları ve Etkileri:

a. Yönetimin müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların
olaya dahil edilmesini gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır.
(1) Yangın,
(2) İş Kazası,
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(3) Deprem,
(4) Su Baskını,
(5) Kimyasal Madde Sızıntısı,
(6) Sabotaj ve Patlama.
b.

Meydana gelebilecek acil durumlar;
(1) Ciddi yaralanma ve ölümlere,
(2) Saha içi veya dışı ciddi mal ve malzeme hasarlarına,
(3) İşin devamlılığını tehdide,
(4) Şirket varlığını tehdide,
(5) Ciddi çevresel hasarlara neden olabilir.

5.

Acil Durum Uyarısının (Alarmının) Verilmesi:

Herhangi bir acil duruma maruz kalan biri; ilk müdahale için bulunduğu yerdeki telefonla
yoksa koşarak Ilk Amiri'ne haber verir. Haberi alan İlk Amir'de Acil Durum Koordinatörüne
durumu bildirir.
6.

Acil Toplanma Noktası:

Acil Toplanma Bölgesi,
Otopark giriş kapısı yanıdır.

7.

İşyeri

Acil Durumlarda Kullanılacak Malzeme ve Ekipman Bilgileri:

a. Yangın Söndürme Cihazları: İşyeri bünyesinde kuru kimyevi tozlu ve köpüklü yangın
söndürme cihazları kullanılmaktadır.
b. Kullanılan Ekipmanların Yerel Teşkilat Ekipmanlarına Uygunluğu: Tüm yangın
ekipmanları TSE standartlarına uygundur.
c.

Erken Algılama ve Alarm Sistemleri: Yoktur.

ç. Tatbikat Eğitimi: İşyeri bünyesinde tüm çalışanlara her yıl yangın ve ilk yardım
bilgilendirme eğitimi konularında uygulamalı olarak tatbikat yaptırılmaktadır.
8.

Acil Durumlarda Haberleşme:

Acil Durum Ekiplerini Acil Durum Koordinatörü sevk ve idare eder, gerektiğinde itfaiye, polis,
hastane vs. haber verir. Acil durumun yürütülmesi anında haberleşmeler dahili telefon veya cep
telefonları vasıtasıyla sağlanır. Olayın büyüklüğüne bağlı olarak gerektiğinde 112 Acil Yardım
Numarası aranarak, ambulans veya itfaiye aracı gelmesi sağlanır. Bu kapsamda;
a. 112, nerede olunulursa olunsun normal bir telefon hattından ya da cep telefonundan
aranabilecek acil bir telefon numarasıdır.
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b. Herhangi
bir
kişi
kaza
geçirmişse,
aniden
hastalanmışsa, yangın varsa ya da ambulans, polis veya itfaiye
çağırılması gereken bir durum ile karşılaşılmışsa 112 aranır.
c. 112'yi arandığında, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol
Merkezine ulaşılır.
ç. Çağrıya cevap veren kişi, arayan kişiye aşağıdaki
soruları yöneltecektir :
Ne oldu? Nerede oldu? Kim yardım istiyor? Neden yardım
istiyor? Kaç kişi yaralandı? Nasıl yaralandı?

d.

Yardımın gideceği "Adres, telefon numarası, adres tarifi." açık bir şekilde yapılır.

e. Yardım yolda iken dahi çağrıya cevap veren daha fazla bilgiye gerek duyabilir. Bu
sebeple, arayanın telefonda ya da bulunulan yerde kalması gerekir.
f. 112, herkesin arayabileceği bir acil yardım numarasıdır. Toplumun acil yardım
hizmetlerini koordine edebilmek için SOS Alarmı her gün 24 saat açıktır. Ancak sadece acil bir
yardım alınması gereken durumda 112 numarası aranmalıdır. Aksi taktirde kaza yapan ya da
tehlike altında olan ve gerçekten yardım alması gereken bir kişiyi engelleme riski bulunmaktadır.
9.

Acil Durum Talimatları:
a.

Yangın:

Yangını ilk gören kişi en az üç kez yüksek sesle YANGIN VAR diye bağırır. İlk Amirine, Acil
Yardım Koordinatörüne veya Yangın Söndürme Ekinine haber verir. Ulaşılamıyorsa derhal 112
Acil Yardım Numarası aranır. Şartlar uygunsa aşağıda sıralananlar yapılır.
(1) Çevrede çalışan çalışanlar uyarılır.
(2) Can güvenliği tehlikeye atılmadan yangına, yangın söndürücülerle ilk müdahale
edilir.
(3) Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanılmaz. Kompanzasyon panosuna en yakın
çalışan tarafından işletmenin elektrikleri kesilir. Elektrikler kesilmeden su ile yangına müdahale
edilmez.
(4) Can güvenliği tehlikeye atılmadan yangının büyümesine neden olabilecek çalışan
makine ve ekipmanlar durdurulup gerekli emniyet alınır.
(5) Yangın bölgesine gelen iş yeri Yangın Söndürme Ekibine olay ile ilgili bilgi verilir ve
olay yerinden uzaklaşılır.
(6) Tahliye emri verilmesi durumunda, derhal Acil Toplanma Bölgesine gidilir.
(7) Can güvenliği tehlikeye atılmadan kıymetli dosya, evrak ve parlayıcı maddeler olay
yerinden uzaklaştırılır.
(8) Acil toplanma bölgesine giderken panik yapılmaz.
(9) Acil toplanma bölgesine giderken tahliye için ayrılmış yollar kullanılır.
(10) Acil Durum Koordinatörünce verilecek işe dönün emrine kadar çalışılmaz.
b.

İş Kazası:

Bir kişinin ciddi yaralandığı veya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulduğu görülürse Acil
Durum Koordinatörüne, İlk Amire veya İlk Yardım Ekibine haber verilir. Ulaşılamıyorsa derhal
112 Acil Yardım Numarası aranır.
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c.

Deprem:
(1) Deprem olduğunda;

(a) Bina içerisinde ve çıkışa çok yakın bir noktada bulunuluyorsa, dışarı çıkılarak
Acil Toplanma Bölgesine gidilir.
(b) Bina dışına çıkılamıyorsa sallantı tamamlanıncaya kadar; başınızı koruyarak
çelik dolapların önüne, masaların altına veya bina kolanları yanına çökülür.
(2) Bina dışında bulunuluyorsa binalardan ve elektrik direklerinden uzak durulur.
(3) Çömelme işlemi kollar baş üstüne konulup, ana karnında duran bebek vaziyetinde
yapılır.
(4) Yukardan bir şey düşme tehlikesi olan noktalardan uzak durulur.
(5) Pencere veya balkonlardan atlanmaz.
(6) Araba içerisinde bulunuluyorsa, araba açık bir alana sürülür ve orada kalınır.
(7) Deprem sırasında mümkünse tehlike yaratacak makineler durdurulur.
(8) Deprem sırasında mümkünse basınçlı kaplara ait tüplerin vanaları ve tehlkeli
ekipmanların enerjileri kapatılır.
(9) Sallantı bittiğinde panik yapmadan Acil Toplanma Bölgesine gidilir.
ç.

Su Baskını:
(1) Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceği akıldan çıkarılmaz.
(2) İşyerinin boşaltılması gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb. kapatılır.
(3) Su ile kaplanmış yollara girmeden önce yolun derinliği kontrol edilir.
(4) Dibi görülmeyen hiçbir sel suyuna yürüyerek, yüzerek ya da arabayla girilmez.

(5) Asla sel suyu içinde araba kullanılmaz, ölümlerin %80’inin araç içinde olduğunu
unutulmaz.
d.

Kimyasal Madde Sızıntısı:
(1) Acil durum ikazı verilir ve İlk Amire veya Acil
Durum Koordinatörüne haber verilir. Ulaşılamıyorsa
derhal 112 Acil Yardım Numarası aranır.
(2) Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı
özellikte ise ona yakın ısı kaynakları bölgeden
uzaklaştırılır.
(3) Can güvenliğii tehlikeye atılmadan, mümkünse
sızıntıyı kaynağında (musluğun veya vananın kapatılması
vb) engellenir.

(4) Maske, eldiven, gözlük vb malzemeler kullanılarak ve can güvenliği tehlikeye
atılmadan sızıntının yayılım alanı bariyerlerle çevrilerek dağılması engellenir.
(5) Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda (MSDS) yazılı esaslara göre
tehlikelerini izole etmek için (havalandırma, soğutma vb) gerekli tedbirler alınır.
(6) Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı esaslara göre gerekli tedbirler
alınmak şartıyla temizleme işlemi yapılır.
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e.

Sabotaj ve Patlama:
(1) Çevredeki insanlar uyarılır.

(2) İlk Amire, Acil Durum Koordinatörüne ulaşılamıyorsa derhal 112 Acil Yardım
Numarası aranır.
(3) Sabotajın etkisine bağlı olarak yukarıda sayılan acil durum eylemleri uygulanır.
10. Ekipler:
a.

Yangın Söndürme Ekibi:

(1) Yangın Söndürme Ekibi, herhangi bir acil durumda yangın ortaya çıkması
durumunda yangının türüne uygun söndürücü malzeme (su, karbondioksit, kimyasal toz) ile
yangına müdahale ederek yangını söndürmeye çalışır. Yangına müdahale ederken önce can
emniyeti göz önünde bulundurulur.
(2) İşletme genelinde bulunan söndürme ekipmanlarının yerleşim planına uygun olarak
yerleşimini kontrol eder.
(3) Kullanılmaz durumda bulunan ekipmanların
kullanılır duruma getirilmesi için Acil Durum
Koordinatörüne haber verilir (Kullanılmış veya basıncı
düşmüş yangın tüpleri, yangın dolaplarındaki hortum
eksikliği vb.)
(4) Yangın ekipmanlarının önüne malzeme
konularak görünmesine ve kullanımına engel olacak
durumlarda ilgilileri uyarır ve düzeltilmesini sağlar.
(5) Yangına kurallarına göre müdahale eder.
(6) Asıl ve yedek ekip listesi yangın söndürme talimatında olduğu gibidir.
b.

Kurtarma Ekibi:
(1) Herhangi bir acil durumda, tehlike altındaki insanları ve diğer canlıları kurtarır.

(2) Tehlike altında canlı bulunmaması durumunda malzemeleri öncelik sırasına göre
kurtarır. (Öncelikle bilgisayarlar, sonra evraklar ve büro mobilyaları)
(3) Asıl ve yedek ekip listesi yangın söndürme talimatında olduğu gibidir.
c.

Koruma (güvenlik) Ekibi:

(1) Koruma Ekibi tehlike altındaki bölgenin etrafını çevirerek dışarıdan ilgili olmayan
kişilerin tehlikeli bölgeye girmesini engeller.
(2) Tehlikeden kurtarılan malzemelerin zarar görmesini engeller.
(3) Mümkün olduğu taktirde diğer ekiplere destek verir.
(4) Asıl ve yedek ekip listesi yangın söndürme talimatında olduğu gibidir.
ç.

İlk Yardım Ekibi:

(1) İlk Yardım Ekibi, acil durumlarda yaralanan insanlara ilk müdahaleyi yapar ve en
emniyetli şekilde kazazedenin en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlar.
(2) İlk yardım işlemi kesinlikle eğitimli personel tarafından yapılır.
(3) İlk yardım esnasında gerekli malzemeleri her zaman hazır bulundurulur.
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(4) İlk yardım esnasında kazazedeye tıbbi
müdahale yapılmaz. Sadece ambulans gelinceye
kadar veya sağlık kuruluşuna ulaşana kadar
kazazede kontrol altında ve uygun pozisyonda
tutulur.
(5) Acil durum anında ekiplerin sevk ve
idaresi Acil Durum Koordinatörü ve ekip
sorumlularına aittir. Ekip sorumlularının olmaması
durumunda ise ekipteki en kıdemli kişi ekip
sorumlusu görevini üstlenir.
(6) Asıl ve yedek ekip listesi yangın söndürme talimatında olduğu gibidir.
d.

Haberleşme Ekibi:
(1) Acil durumlarda dış ve iç haberleşmeyi sağlayan ekiptir.
(2) Haberleşme ekip elemanlarında ilgili yerlere ait acil durum telefonlarının listesi

bulunur.
(3) İlgili yerlerin aranması konusunda acil durum koordinatöründen talimat aldıktan
sonra arama yapar.
(4) Olay esnasındaki haberleşmede acil durumda haberleşme şemasına uygun olarak
hareket edilir.
(5) Asıl ekip isim listesi.
Bölümü

Adı Soyadı

Malzeme

İmza

(6) Yedek ekip isim listesi.
Bölümü

e.

Adı Soyadı

Alacağı

İmza

Tahliye Ekibi:
(1) Acil durumlarda çalışanların (acil çıkış kapılarından) dışarıya çıkışlarını organize

eder.
(2) Dışarı çıkan personelin toplanma bölgesinde toplanmasını sağlar.
(3) Personelin yoklamasını alarak acil durum koordinatörüne rapor verir.
(4) İçerde kalan, yaralanan var ise diğer ekipler tarafından müdahale yapılmasını
koordine eder.
(5) Asıl ekip isim listesi.
Bölümü

Adı Soyadı

(6) Yedek ekip isim listesi.
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Malzeme

İmza

Bölümü

f.

Adı Soyadı

Malzeme

İmza

Teknik Kontrol Ekibi:

(1) Elektrik ana pano ve jeneratörünün sorumlusunca kapatılıp kapatılmadığını kontrol
eder, gerekirse kapatır.
(2) Kombinin doğalgaz sorumlusunca kapatılıp kapatılmadığını kontrol eder, gerekirse
kapatır.
(3) Asıl ekip isim listesi.
Bölümü

Adı Soyadı

Malzeme

İmza

Adı Soyadı

Malzeme

İmza

(4) Yedek ekip isim listesi.
Bölümü

g.

Kimyasal Kirlenme Ekibi:

(1) Herhangi bir acil durum sebebi ile veya iş kazası sonucu, kullanılan kimyasal
malzemelerin dökülmesi durumunda bu malzemenin yayılmasını, kanalizasyona akmasını ve
çevreye verebileceği muhtemel zararları kontrol altına almaya çalışır.
(2) Dökülen kimyasal malzemeyi uygun şekilde temizler ve tehlike riskini ortadan
kaldırır.
(3) Kimyasalların taşınması ve depolanması esnasında ortaya çıkabilecek tehlike
risklerine karşı gerekli önlemleri alır, alınmasını sağlar.
(4) Asıl ekip isim listesi.
Bölümü

Adı Soyadı

Malzeme

İmza

(5) Yedek ekip isim listesi.
Bölümü

Adı Soyadı

Malzeme

11. Malzemeler :

Araç ve Gereç Adı

Bulunduğu Yer
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İmza

12. Alarm Uygulamaları ve Tatbikatlar:
Ocak ve Haziran ayında planlanmıştır.
13. Ekler:
EK-A (Yangın Söndürme Talimatı)
EK-A Lahika1 (Yangın Söndürme Cihazı Zimmet Durumu)
EK-B (Bodrum/Zemin Kat Acil Durum Tahliye Planı)
EK-C (Acil Telefonlar)
14. Hazırlayan:
İdari Koordinatör Asım YILDIRIM
15. Geçerlilik Tarihi:
İşyeri Risk Analiz Değerlendirmesi yenilenene veya 2019 yılına kadar
ONAY
(……/……./2015)

Genel Müdür
(İşveren)

DAĞITIM
:
Gereği
:
Teklif Bölüm Amirliğine (E-posta ile gönderilmiştir.)
Proje Bölüm Amirliğine (E-posta ile gönderilmiştir.)
Satınalma Bölüm Amirliğine (E-posta ile gönderilmiştir.)
Lojistik Bölüm Amirliğine (E-posta ile gönderilmiştir.)
Muhasebe ve Finans Bölüm Amirliğine (E-posta ile gönderilmiştir.)
İmalat Bölüm Amirliğine
İnsan Kaynakları Bölüm Amirliğine (E-posta ile gönderilmiştir.)
İdari İşler Bölüm Amirliğine (E-posta ile gönderilmiştir.)
Anadolu Yakası Şantiye Şefliğine (E-posta ile gönderilmiştir.)
BARAN OSGB'ne
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Yangın Söndürme Talimatı
1.

Maksat:

a. FYT Müh.İnş.ve Al.San.Tic.Ltd.Şti.ne ait her türlü bina, tesis ile bunların içinde ve dışında
bulunan canlıları ve her cins malı yangına karşı korumak,
b. Yangının genişlemesine meydan verilmeden can ve mal kayıplarının azaltılması
konusunda alınması gereken tedbirleri belirlemek.
2.

Kapsam:

Bu talimatta belirlenen kurallara, tüm FYT çalışanlarıyla; FYT işyerlerine ziyaret, iş gezisi,
staj, eğitim, alışveriş gibi her ne nedenle olursa olsun giriş çıkış yapanlarla, süreli veya süresiz
işler için gelen yüklenici firma çalışanları ve yöneticileri ile hizmet alınan OSGB çalışanları uymak
zorundadır.
3.

Yangını Önleyici Tedbirler:
a.

Genel:

(1) Bina ve tesislerin elektrik ve havagazı tesisatı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Elektrik
İç Tesisat Yönetmenliği ve fenni esaslarına göre yapılır. TSE normlarına uymayan malzeme
kullanılmaz.
(2) Yangına karşı hassas olan yerlerde genel temizlikler Bölüm Amirlerinin kontrolünde
yapılır.
(3) Bina ve tesislerde; sigara içilmez, akşam saatlerinde ve/veya elektrik kesildiğinde
mum vb. ile dolaşılmaz, emniyeti alınmamış yakıcı ve tutuşturucu maddeler bulundurulmaz.
(4) Bina ve tesislerde mazot, benzin ve benzeri maddelerle temizleme yapılmaz.
(5) Sigara içilmesi sakıncalı yerler levhalarla belirtilir (Sigara içilmez, Ateşle yaklaşmak
yasaktır vb).
(6) Elektrikli araç ve cihazlar kullanma esnasında arızalanırsa önce elektrik kesilir ve
İd.İşl.Böl.A.ne haber verilir.
(7) Yangın söndürme cihazlarının daima faal olmaları sağlanır.
(8) Araç ve gereçler parlayıcı yanıcı maddelerle temizlenmez.
(9) Bina tesis vs. etrafındaki yanmaya müsait otlar sık sık temizlenir.
(10) Bütan gaz tüpleri bina dışındaki kapalı ve kilitli bir yerde bulundurulur. Bu yerin alt
tarafında gaz birikintileri için delik açılır, hortumları en fazla 125 cm olacak bağlantılar kelepçe ile
yapılır, eskiyen/ sertleşen/yumuşayan hortumlar kullanılmaz.
b.

Ateş Disiplini Yönünden:

(1) Kolaylıkla ateş alabilecek (patlayıcı madde, akaryakıt, gazyağı, paçavra, üstüpü,
lüzumsuz kağıt vb) maddeler yangına karşı tedbir alınmış yerler dışında bulundurulmaz.
(2) Bir yerden diğer bir yere üstü açık mangal vb. kaplarla ateş nakledilmez. Zorunlu
olarak ateş nakli gerekiyorsa kıvılcımların etrafa saçılmasını önleyecek kapalı kaplarla nakledilir.
Yanabilen maddelerin bulunduğu mahallerden kesinlikle ateş nakli yapılmaz.
(3) Aydınlatma vasıtası olarak mum, lüks vb. kullanılan yerlerde, bunlar kolay yanabilen
maddelerin yanına konmaz. Devrilmemeleri için sağlam vadili vasıtalarla çevre ve tavandan
yeterli mesafede asılarak kullanılır.
(4) Isıtma amacıyla elektrik ocağı ve bütün gaz ile çalışan ısıtıcılar kullanılmaz.
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(5) Lüks, gemici feneri gibi aydınlatma vasıtalarına yanarken yakıt ikmali yapılmaz. Bu
vasıtaların yakıt ikmalleri; sönmüş vaziyette, yangına neden olacak diğer herhangi bir maddeden
yeterli uzaklıkta, tesis edilmiş ikmal yerlerinde ve mutlaka bina dışında yapılır.
(6) Çay, kahve yapmak, yemek pişirmek, ütü yapmak için tahsis edilen yerlerin dışında
bu ve benzeri işler yapılmaz.
c.

Bina ve Tesisler:
(1) Aydınlatma Tesisatı:
(a) Elektrik iç tesisatında otomatik sigorta kullanılır. Sigortalar kapalı kutular içinde

olur.
(b) Elektrik tesisatına ehliyeti olan kişiler dışında hiç kimse dokunmaz, tesisat
üzerinde yapılacak bakım, onarım, değiştirme, yeni bağlantı vb. işlemler sorumlu şahsın
nezaretinde ehliyetli kişiler tarafından yapılır.
(c) Elektrik tesisatına proje dışında yük yüklenmez. Tesisata devamlı olarak
bağlanan buzdolabı vb. işletme sayacına topraklama yapılır.
(ç) Elektrik tesisatı ve elektrikle işleyen her türlü cihaz ve aletlerin kullanma ve
bakım talimatları hazırlanır.
(2)

Isıtma Tesisatı:

(a) Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde sobaların altına 15 cm yüksekliği
olan içi kum dolu metal sandık konur.
(b) Sobaların yakılıp söndürülmesi görevli personel tarafından yapılır.
(c) Sobaların etrafından çamaşır veya herhangi bir şey kurutulmaz, yemek ve
benzeri şeyler pişirilmez.
4.

Yangına Karşı Alınacak Tedbirler:
a.

Genel:
(1) Ekipler:

(a) Söndürme Ekibi: Görevi, yangına derhal müdahale ederek büyümesini
engellemek ve söndürmektir.
(b) Kurtarma Ekibi: Görevi, yangın anında can ve malı kurtarmaktır. Öncelik
kurtarma anında canlılardır.
(c) Koruma Ekibi: Görevi, kurtarılan eşya ve malzemeyi korumak, yangından dolayı
meydana gelecek panik, kargaşa ve yağmacılığı önlemek, yangın bölgesine yetkisiz ve ilgisiz
kişilerin girmesini engellemektir.
(ç) İlk Yardım Ekibi: Görevi; yangın dolayısıyla yaralanan ve hastalananlara ilk
yardım yapmak, ihtiyaç duyanları revir ve hastanelere tahliye etmektir.
(2) Ekiplerde görevli personel aldığı göreve göre gerekli donatımı kullanacağını
bilecektir.
(3) Her ekibin başındaki en kıdemli personel ekip sorumlusudur. Yangın ilk çıktığında o
bölgedeki en kıdemli personel bu ekiplerin genel sorumlusudur. İd.İşl.Böl.A. olay yerine
geldiğinde, bölgenin sorumluluğunu devralacaktır.
(4) Yangın yerine şehir itfaiye amirinin gelmesinden sonra tüm ekipler onun teknik
kontrolüne girecektir.
b.

Eğitim:
Sayfa 11 / 15

(1) Tüm personelin bilmesi gereken konular:
(a) Yangının büyümesini ve yayılmasına meydan vermemek için başvurulacak çare
ve kullanılacak araçlar,
(b) Dumana karşı korunma tedbirleri,
(c) Yangını duyurmak ve yangın talimatını bilmek,
(ç) Yangın kazalarından korunmak,
(d) Elektrik tehlikesinden korunmak,
(e) Havagazı, bütün gaz, doğalgaz tehlikesinden korunmak,
(f) Yangında kazaya uğrayanlara yardım yapılması ve kurtarılması,
(g) Yukarıdaki faaliyetleri karanlıkta yapabilecek beceriyi kazanmak.
(2) Söndürme Ekibi Eğitim Konuları:
(a) Su, kum, portatif YSC ile söndürme,
(b) Yangın söndürme işinde kullanılacak tüm araç ve gereçleri tanımak ve
kullanmak,
(c) Kilitli kapıları açmak,
(ç) Yangın hortumlarını sermek ve kullanmak,
(d) Kanca, kazma, yelpaze, balta ve bunlara benzer malzemeleri kullanmak,
(e) Her türlü yardımcı malzemeyi kullanmak,
(f) İtfaiye ile koordineli çalışmak.
(3) Koruma Ekibi Eğitim Konuları:
(a) Yangından kurtarılan eşya ve malzemeyi korumak,
(b) Panik ve kargaşayı önlemek, bölgeye ilgisiz kişilerin girmesini engellemek,
(c) Yardıma gelen itfaiye ve ekiplere yol göstermek,
(ç) Koordinasyonu sağlamak.
(4) Kurtarma Ekibi Eğitim Konuları:
(a) Personelin kurtarılması,
(b) Sandık, masa ve dolapların çekilerek uzaklaştırılması,
(c) Ağır malzemenin sapan yapılarak indirilmesi,
(ç) Dosya ve çeşitli eşyanın sandık, çuval, torba ve hurçlara doldurulup yangın
yerinden uzaklaştırılması,
(d) Her türlü araç mefruşat ve malzemenin kurtarılması.
(5) İlk Yardım Ekibi Eğitim Konuları:
(a) Yanıklara, duman ve gaz zehirlenmelerinde ilk yardım,
(b) Harici yaralanmalara ilk yardım,
(c) Yaralıların tahliyesi.
c.

Tatbikatlar:
(1) Altı ayda bir tatbikat yapılacaktır.
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(2) Bu talimat işe yeni başlayan personele Bölüm amirlerince tebliğ edilecektir.
(3) Tatbikatlara tüm personel katılacaktır.
(4) Yangın tatbikatlarının yeri ve saatleri her defasında ayrı yer ve zamanda olacaktır.
(5) Yangın tatbikatları tesis dışına taşmayacaktır.
(6) Tatbikatlarda görülen eksiklikler sonuç raporuna yazılacaktır.
5.

Yangına Müdahale:
a.

İhbar İkaz-sistemi

(1) Öncelikle mesai saatleri içinde Genel Müdüre, mesai saatleri dışında İd.İşl.Böl.A.ne
telefon ile haber verilir.
(2) Yangını ilk gören sesle………bölgesinde yangın diye bağırarak alarm verir.
b.

Yangın çıktığında yapılacak işler:
(1) Paniğe kapılmadan yangın haberi sesle ve/veya telefon ile duyurulur.
(2) Yangın yerinin adresi en kısa ve doğru olarak verilir.
(3) Yangının cinsi ve boyutu bildirilir.

(4) Yangın söndürme ekipleri gelinceye kadar, yangını söndürmek için elde bulunan
araç ve olanaklarla yangın söndürülmeye çalışılır.
(5) Yangın bina içerisinde ise yangının yayılmaması için kapı ve pencereler kapatılır.
(6) Bu işler yapılırken tehlikeli bir durum olursa olay yerinden uzaklaşılır.
(7) Görevlilerden başka hiç kimsenin yangın alanına girmesine müsaade edilmez.
c.

Söndürme anında dikkat edilecek hususlar:

(1) Yangının söndürüleceği kapalı alana girmeden önce söndürme cihazlarının çalışıp
çalışmadığı kontrol edilir.
(2) Yangın çıkan kapalı mahallin camı kırılırken içeriden dışarıya doğru büyük bir alev
akımının olacağı göz önünde bulundurulur.
(3) Dumanın alevden daha çabuk yayılacağı unutulmamalıdır.
(4) Duman dolu bir hacimde, eğilerek veya sürünerek hareket edilir.
(5) Duman içerisinde bakıldığında veya duman dolu bir hacimden geçmek gerektiğinde
ağız ıslak mendil veya bezle kapatılır.
(6) Söndürme anında binalardaki malzemenin özellikleri bilinmelidir.
(7) Alevli ve dumanlı ortama yangına yaklaşma elbise ve maske olmadan girilmez.
(8) Yangına müdahalede önce kendi sağlığımızın önemli olduğu unutulmamalıdır.
ç.

Posta Teşkilatı-Görevleri:
(1) Söndürme Ekibi
(a) Yangın alarmını alır almaz malzemelerini alarak, yangın toplanma yerine toplanır.
(b) İd.İşl.Böl.A.nin yönetiminde yangına müdahale eder.
(c) Yangın yerine itfaiye gelmişse, onunla koordineli olarak yangına müdahale eder.
(ç) Asıl Ekip İsim listesi.
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Bölüm

Adı Soyadı

Malzeme
YSC

İmza

YSC
Kürek/Kova
(d) Yedek Ekip İsim listesi.
Bölüm

Adı Soyadı

Malzeme
YSC

İmza

YSC
Kürek/Kova
(2) Kurtarma Ekibi
(a) Malzemelerini alarak yangın toplanma yerinde toplanır.
(b) Yangına müdahale eden İd.İşl.Böl.A.nin talimatlarına göre hareket eder.
(c) Eşyaları daha önce kararlaştırılmış öncelik sırasına göre kurtarır.
(ç) Kurtarmada öncelik canlılardır.
(d) Kurtardıkları malzemeyi koruma ekibine devreder.
(e) Asıl Ekip İsim listesi.
Bölüm

Adı Soyadı

Malzeme

İmza

BATTANİYE
BATTANİYE
EL FENERİ
(f) Yedek Ekip İsim listesi.
Bölüm

Adı Soyadı

Malzeme

İmza

BATTANİYE
(3) Koruma Ekibi
(a) Teçhizatlarını alarak yangın toplanma yerinde toplanır.
(b) Kurtarılan malzemeleri koruma altına alır.
(c)

Yangın bölgesine görevi olmayan hiç kimseyi sokmaz.

(ç) Asıl Ekip İsim listesi.
Bölüm

Adı Soyadı

Malzeme
-
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İmza

(d) Yedek Ekip İsim listesi.
Bölüm

Adı Soyadı

Malzeme

İmza

(4) İlk Yardım Ekibi
(a) Teçhizatlarını alarak yangın toplanma yerinde toplanır.
(b) Yaralananlara ve hastalananlara ilk yardım yapar.
(c) Revir ve hastaneye tahliye eder.
(ç) Asıl Ekip İsim listesi.
Bölüm

Adı Soyadı

Malzeme
İlk Yardım Çantası

İmza

Sedye
Battaniye
(d) Yedek Ekip İsim listesi.
Bölüm

Adı Soyadı

Malzeme
İlk Yardım Çantası

İmza

Sedye
Battaniye
(5) Diğer Hususlar :
(a) Tüm ekipler, yangın toplanma yerinde toplanır.
(b) İd.İşl.Böl.A.nin sevk ve idaresinde yangın bölgesine hareket edilir.
6.

Muayene ve Kontrol:

a. Elektrik tesisatı, ilgili Bölüm Amirlerince Haziran ve Ocak aylarının ilk haftasında kontrol
edilecek, aksaklıklar İd.İşl.Böl.A.ne bildirilecektir.
b. Yangın Söndürme Cihazları ve malzemeleri sorumluları tarafından her ayın ilk haftasında
kullanma talimatına göre muayene ve kontrol edilecek, aksaklıklar İd.İşl.Böl.A.ne bildirilecektir.

İdari Koordinatör
EKİ

:

EK-A Lahika 1 (Yangın Söndürme Cihazı Zimmet Durumu)
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