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İşyerinin Ünvanı  

İşyerinin Adresi  

İşverenin Adı- Soyadı  

Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı  

Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi  

Belirlenen acil durumlar 

 Yangın 

 İş kazası 

 Deprem 

 Basıçlı kap patlaması 

 Sel 

 Kimyasal sızıntı 

 Sabotaj 

 Olumsuz hava koşulları 

Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler 

 Yangın söndürme ile ilgili çalışanlara eğitim verildi, yangın 

söndürme tüpleri yenilendi 

 Çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilmesi planlandı 

 Acil durum eylem planı ekiplerine eğitim verildi, tatbikat 

yapılması planlandı 

 Basınçlı kaplar korumalı alanda,  kontrolleri yapıldı 

Görevlendirilen çalışanların ve varsa 

yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, 

sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri 

Ek I de belirtilmiştir. 

İşyerinin bölümlerini gösteren kroki   EK II de belirtilmiştir. 

Yangın EK III de belirtilmiştir. 

İlkyardım EK IV de belirtilmiştir. 

Deprem EK V de belirtilmiştir. 

Basınçlı kap patlamaları EK VI de belirtilmiştir. 

Sel EK VII de belirtilmiştir. 

Kimyasal sızıntı EK VIII de belirtilmiştir. 

Sabotaj EK IX de belirtilmiştir. 

Olumsuz hava koşulları EK X de belirtilmiştir. 

Savaş EK XI de belirtilmiştir. 
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1. AMAÇ 

................................................................................. adresinde kurulu 

“.................................................................................” unvanlı iş yerinde oluşabilecek acil durumlardan 

kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek ve acil duruma kontrollü bir şekilde müdahale edilmesini 

sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Acil durumlar: 

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisi, 

Çalışanların, misafirlerin ve ihtiyaç duyulması halinde yerel halkın kurtarılması, 

Mala ve malzemeye gelecek hasar n azaltılması, 

Yayılmayı önlemek ve olay kontrol altına almak, 

Olaydan etkilenmiş alanlar güvenli hale getirmek, 

Acil durum şartlarına ve olaya neden olabilecek benzer prosesler için ekipman ve 

kayıtların korunup saklanması, 

Yönetime ve şirket uzmanlarına gerekli bilgileri (sağlık, emniyet, yangın, güvenlik, risk 

yönetimi ) sağlamak, 

Gerektiğinde basın, yayın organlar ile yetkili mercileri yönlendirmektir. 

 

2. KAPSAM 

Bu talimat, acil durumlarda “..............................................................”  ünvanlı işyerinde uygulanır. 

 

3. TANIMLAR 

Aşağıdaki durumlar, yönetimin acil müdahalesini ve olay kontrol altına alıp sonlandırmak 

için gerekli kaynakların olaya dahil edilmesini gerektirir. Bunlar: 

Ciddi yaralanmalar ve ölümler ( iş kazası vb.) , 

Malın/malzemenin uğradığı büyük hasarlar ( deprem vb.) , 

Saha dışındaki ciddi hasarlar ( trafik kazası vb.) , 

İşin devamlılığına tehdit oluşturan unsurlar ( fırtına vb.), 

   Şirket emniyetine yönelik tehditler (Terörist saldırı , sabotaj) 

Ciddi çevresel hasarlar ( patlama, kimyasal sızıntı , yangın, sel vb.) 

Yukarıda belirtilen ve taşıdıkları potansiyel tehlikelerin sonuçlarının ortaya konulduğu olaylar; 

Yangın, 
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Bombalama, sabotaj, terörizm, 

Deprem, 

Sel veya su baskını , 

Fırtına , 

Patlama, 

Korozif yada zehirli gaz ve sıvıların dağılması , 

Ekipmanların bozulması veya kullanılamaz hale gelmesi, 

İş kazaları, 

şeklinde gerçekleşebilir. 

 

4. ORGANİZASYONDA YERALAN EKİPLER VE SORUMLULUKLARI 

Acil Durum Yöneticisi 

İş yerinde işveren tarafından görevlendirilen ve acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri 

en aza indirmek için tedbirlerin alınması ve aldırılmasını sağlayacak organizasyonu kuran ve 

organizasyon kapsamında yürütülen faaliyet ve ekiplerden sorumlu kişidir. 

 

Yangın Söndürme ve Kurtarma Ekip Şefi 

Yangın söndürme ve kurtarma ekip şefi; 

-İşyerinin yangından korunması , kurtarılması , kontrolü ve yangının söndürülmesiyle ilgili tedbirlerin 

alınması ve aldırılması , 

- İşyerinde yürütülecek kurtarma işleri için gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılması , Konularında 

yetkili ve Acil Durum Yöneticisinin tavsiyesi ile i veren tarafından görevlendirilen personeldir. 

 

Yangın Söndürme Ekibi 

Söndürme ekibi, bina ve tesislerde ç kan yangınlara, anında müdahale eden, yayılmasını 

önleyen, söndüren ve can kurtarma faaliyetlerine yardım eden Yangın Söndürme ve Kurtarma Ekip 

şefi yönetiminde yeterli say da personelden oluşan ekiptir. 

 

Arama, Kurtarma Tahliye Ekibi 

Kurtarma ekibi, yangın, patlama, kimyasal sızıntı gibi işyerini, işçileri ve çevreyi tehdit eden 
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olaylarda bina ve tesislerin en kısa zamanda tahliyesini sağlayan, mahsur kalanlar ile üzerinde 

"Yangında ilk Kurtarılacak" etiketi bulunan eşyayı öncelik sırasına göre kurtaran, Yangın Söndürme 

ve Kurtarma Ekip şefi yönetiminde yeterli sayıda personelden oluşan ekiptir. 

 

İlk Yardım Ekibi 

İlk yardım ekibi, yangın, parlama, patlama ve kimyasal sızıntı gibi tehlikeler süresince 

yanarak ya da diğer sebeplerle yaralanan ve dumandan boğulma tehlikesi geçiren kimselere gerekli 

ilk yardım yapan, ekip başı yönetiminde yeterli sayıda personelden oluşan ekiptir. 

 

 

NOT: Organizasyonda görev alan üyelerin isimleri Ek: I’de verilmiştir. 

 

5. TALİMATLAR 

5.1 ACİL DURUMUN DUYURULMASI 

 

İşyerinde herhangi bir yangın çıkması durumunda, yangın ilk gören en az üç kere yüksek sesle 

YANGIN VAR diye bağıracak, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılacak ve kurtarma 

ekibi organizasyonuyla işyeri dolaşılarak olayın bütün personele duyurulması sağlanacaktır. Yangın 

büyüklüğüne göre gerekli hallerde İTFAİYE ( TLF:110 )’ye haber verilecektir ve durumdan haberdar 

edilecektir. 

İşyerinde iş kazası meydana gelmesi durumunda, kazanın boyutuna göre gerekirse ikaz düğmeleri 

ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılacak ve işyeri ilkyardım ekibi olay yerine çağrılacaktır. İlkyardım 

ekibi gerekli bilgilere de ulaşarak (kimlik, kazalının durumu vb.) işyeri hekimi ve gerekli hallerde 

sağlık kurumlarına ( TLF:112 ) haber verecektir. İşveren durumdan haberdar edilecektir. 

İŞLETME 

MÜDÜRÜ 

YANGIN SÖNDÜRME VE 

ARAMA, KURTARMA VE 

TAHLİYE  EKİP ŞEFİ 

ACİL DURUM 

YÖNETİCİSİ 

İLK YARDIM ŞEFİ 

YANGIN 

SÖNDÜRME EKİBİ 

ARAMA KURTARMA 

TAHLİYE EKİBİ 

İLK YARDIM EKİBİ 
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İşyerinde patlama meydana gelmesi durumunda, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi 

çalıştırılacak ve olay işyerinde çalışan bütün personele duyurulacaktır. İkaz sistemi dışında, kurtarma 

ekibi organizasyonuyla işyeri dolaşılarak olayın duyurulması sağlanacaktır. Olay derhal İTFAİYE    ( 

TLF:110 )’ye haber verilecektir. İşveren durumdan haberdar edilecektir. 

İşyerinde kimyasal madde sızıntısı , dağılması söz konusu olduğunda, ikaz düğmeleri ile acil 

durum ikaz sistemi çalıştırılacak ve olay işyerinde çalışan bütün personele duyurulacaktır. Yangın, 

kurtarma ve ilkyardım ekipleri olay yerine çağrılarak yapılacak inceleme ve elde edilecek bilgilerle 

gerekli hallerde (sızıntının türü, büyüklüğü vb.) İTFAİYE ( TLF:110 )’ye haber verilecektir. İşveren 

durumdan haberdar edilecektir. 

Aşağıda acil durumlarda kullanılacak telefon numaralar verilmiş olup, işyerinde çalışan işçilere 

duyurulacaktır. 

 

......................... Hastanesi  

............Belediyesi  

.............İlçe Emniyet Müdürlüğü  

.............. Kaymakamlığı  

Acil Servis Ambulansı 112 

Yangın İhbar 110 

Polis İmdat 155 

Jandarma İmdat 156 

Zabıta 153 

Elektrik Arıza 186 

Su Arıza 186 

İşletme Yetkilisi   
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6. ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ 

 

6.1 YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİP ŞEFİNİN GÖREVLERİ 

İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar. Bu yönde Ek II’de verilen İşyeri 

Yangın Kontrol Formu’nu düzenler. 

Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, bunların 

eksiksiz ve faal durumda olmalarını, bakım, kontrol ve korunmasını sağlar. 

Tespit edilen aksaklıklar , acil durum yöneticisi ve işveren/işveren vekilini bildirerek bunların 

giderilmesini sağlar ve takibini yapar. 

İşyerinde meydana gelen yangının acilen itfaiyeye ve ilgili yerlere duyurulmasını sağlar. 

Yangın anında ekip personelini acilen göreve sevk ederek söndürme, kurtarma, koruma ve 

ilkyardım çalışmalarını yönetir. 

Personeli acil çıkış kapılarına yönlendirir ve panik yapmadan dışarıya çıkışlarını organize eder. Tek 

bir kapıda yığılma olmaması için gerekirse diğer çıkış kapılarının güvenli olup olmadığına bakarak 

personeli diğer kapılara yönlendirir. 

Dışarı çıkan personelin Toplanma Bölgesinde toplanmasını sağlar. 

Personelin yoklamasını yaparak Acil durum Koordinatörüne rapor verir. 

Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırır, yangın söndürmeye 

veya genişlemesini önlemeye çalışır. 

Gerekli hallerde elektriğin kesilmesini, kazanlar ve yakıt besleme sistemlerinin devre dışı 

bırakılmasını, jeneratörün ve hidroforun devreye alınmasını, yanıcı –parlayıcı kimyasalların güvenli 

alana uzaklaştırılmasını sağlar. 

Görevli personelin yangın tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve tatbikatlarnın yaptırılmasını sağlar. 

Ek-III Yangın El Kitabı ve Ek-IV’te verilen bilgilerin ekip üyeleri ve işyerinde çalışan işçilere 

duyurulmasını sağlar. 

İtfaiye ve sivil savunma ile işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunur. 

 

6.2 YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi 

tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır. 
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Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangın 

söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır. Bu çalışmada yangın olay yerine en yakın olan ekip üyesi 

mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarın arkasına alarak; 

i. Cihazın mührünü kopartmalı, 

ii. Cihazın pimini çekmeli, 

iii. Cihazın hortum ucundan çıkan kimyasal maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin 

arkasına doğru söndürerek ilerlemeli, 

iv. Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında yangınlarda kesinlikle su 

kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı, 

Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine 

getirilmelidir, 

İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılmalıdır. 

İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği aksaklıklar 

yangın söndürme ve kurtarma ekip şefi bildirilmelidir. 

İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda 

olmasını sağlamalıdır. 

Olay yerine gelen itfaiye ve diğer müdahale-kurtarma ekiplerine yardımcı olur, itfaiye ekibi ile 

koordineli çalışarak itfaiyenin yangının söndürülmesine yardım eder. 

 

6.3 ARAMA, KURTARMA ve TAHLİYE EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE 

SORUMLULUKLARI 

İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda 

olmasını sağlar. 

İşyerinde bulunan kişilerin tahliyesine yardımcı olur. 

Olaydan etkilenmiş ve kurtarılan kişilerin ilkyardım ekibine teslim eder. 

Öncelikle kurtarılması gereken kıymetli dosya, belge, bilgisayar vb. kurtarır ve ekip şefine teslim 

eder. 

Kurtarma işlemi sırasında kesinlikle kendisini tehlikeye atmaz. 

Kurtarma ile ilgili eğitim ve tatbikatlara katılır. 

Yangının yayılabileceği yerlerde çalışan personel ve malzemenin tahliyesine yardım eder. 

Yangın esnasında ve sonrasında ekip şefinin vereceği emirleri yerine getirir. 
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6.4 İLKYARDIM EKİP ŞEFİNİN GÖREVLERİ 

İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar. 

İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç-gereç ve 

cihazlarının tespitini yapar, eksilenlerin tamamlanmasını sağlar. 

Tespit edilen aksaklıklar , acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekiline bildirerek bunların 

giderilmesini sağlar ve takibini yapar. 

Ekipte görevli personelin görevlerini yapmasını sağlar. 

İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve kurtarma ekip şefi ile 

birlikte çalışır. 

Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk ederek ilkyardım 

çalışmalarını yönetir. 

Görevli personelin ilkyardım tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve işyeri tatbikatlarının 

yaptırılmasını ve katılımları sağlar. 

 

 

 

6.5 İLKYARDIM EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Ekip şefinin vereceği talimatlar yerine getirir. 

Tahliye gerektiren durumlarda bütün çalışanların isim listesine göre sayımını yapar. 

Gerektiğinde işyerinde çalışan işçilerin tahliyesine yardımcı olur. 

Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna 

götürülünceye kadar gereken ilk yardım yapar. 

İlkyardım malzemelerini acil toplanma alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapar. 

Durumu ağır olanları tespit eder, ambulans çağırıp hastaneye gönderilmesini sağlar. 

İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılır. 

İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar, tespit ettiği aksaklıkları 

ilkyardım sefine bildirir. 
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6.6. HABERLEŞME PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Acil durumlarda “Haberleşme Şeması”na uygun olarak dış ve iç haberleşmeyi sağlar. 

İlgili yerlere ait acil durum telefonlarının listesini bulundurur. 

Acil Durum Koordinatörünün talimatlarını uygular. 

 

ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME ŞEMASI 

 

 Haberleşmelerde telefon kullanılır ve gerekli telefon listeleri sekreterde ve güvenlik 

görevlilerinde mevcut olmalıdır. 

 

Mesai Saatlerinde Haberleşme 

 

Tehlike geneli tehdit ediyorsa; 

-Alarm düğmesine bas 

-Yüksek sesle bağır 

 

 

Acil Durumu İlk Gören 

 

Acil Durum 

Koordinatörü 

Sekter 

 

Acil Durum 

Ekiplerinin Sevk ve 

İdaresi 

İtfaiye, Polis, Hastane, vb. 

Aranması 

 

 

 

    Genel 
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ACİL DURUM TATBİKATI UYGULAMASI 

1. Tatbikattan birkaç gün önce yangın tüplerimizin dolum ve kontrolünü yaptırdığımız yangın 

firmasına haber verilerek söndürme tatbikatı için kap ve diğer malzemeleri tatbikat günü getirmeleri 

sağlanır. 

2. Tahliye tatbikat öncesi firma içi (Bölüm sorumlular ve yönetim) ve firma dışı (Komşu firmalar) 

bilgilendirme yapılır. 

3. Bir kişi alarm düğmesine basarak acil durumu başlatır. 

4. Görev tanımlarında olduğu gibi görevli personel tahliye işlemini yapar. 

5. Söndürme ekibi yangın tüplerini alarak dışarı çıkar. 

6. Makine operatörleri makinelerini kapatarak diğer personelle birlikte seri bir şekilde Toplanma 

Bölgesi’ne gider. 

7. Toplanma bölgesinde her bölüm, tahliye sorumlularının gösterdiği noktalarda toplanır. 

8. Tahliye sorumlular yoklama yaparak koordinatöre bilgi verir. 

9. Toplanma bölgesinde ekipler, görevlerini nasıl yaptıklarını veya yapacaklarını uygulamalı olarak 

gösterir. 

10. Yangın söndürme işlemi için hazırlıklar yapılarak, uzman tarafından tüpün kullanma şekli ve 

yangın söndürme işleminin nasıl yapılacağı anlatılır. 

11. Kontrollü olarak başlatılan yangın ekip üyeleri tarafından söndürülür. 

12. Tatbikat sonuç raporu düzenlenir ve doğru-yanlış analizleri yapılır. 

13. Acil durum yöneticisi tarafından tatbikatın bittiği bildirilince tüm personel işinin başına döner. 

 

 

 

 

 

ACİL TOPLANMA BÖLGESİ:  


