
 

 
 
ACIL DURUM EKIBI GÖREV DAGILIMI 
ACİL DURUMDA İLETİŞİME GEÇİLECEK 
TELEFON NUMARALARI 

                                                                            

YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ VE 

GÖREVLERİ                                                                                         

-Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe 

kapılmamalı ve  kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye 

atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını 

yapmalıdır.                                                       -

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,                                                                               

-İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın 

eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılmalıdır.                                                      

-İşyerinde alınmış yanın 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. 

YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ 

NO Adı Soyadı Ekipteki Görevi 
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İLKYARDIM EKİBİ VE GÖREVLERİ 

 

-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. 
 
 

İLKYARDIM EKİBİ 

NO Adı Soyadı Ekipteki Görevi 
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............. 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 

 

 



 

KURTARMA EKİBİ VE GÖREVLERİ      

                               

-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. 

 

KURTARMA EKİBİ 

NO Adı Soyadı 
Ekipteki 
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KORUMA EKİBİ VE GÖREVLERİ 

 

-Ilgili olmayanları yangın yerinden uzaklastır. 
-Gereksiz kalabalık olusmasını önler. 
-Kurtarılan malzemenin korunmasını saglar. 
-Daha sonra bu malzemeleri yetkili birimlere teslim 
eder 
- Gerektiginde diger ekiplere yardım eder. 
-Araç giris çıkısları vb. trafigin düzenlenmesinde 
sorumludur.  
-Gelen yardımları sorumlulara yönlendirir. 
 

KORUMA EKİBİ 

NO Adı Soyadı Ekipteki Görevi 
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  TEHLİKE İKAZ SİREN SESLERİ 

Sarı ikaz Devamlı siren sesi ( 3 dakika ) 

Anlamı: Taaruz ihtimali var alarma Hazır ol. 

Kırmızı ıkaz Dalgalı siren sesi(3 dakika) 

Anlamı: Taaruz tehlikesi derhal Sığınağa gir ve 

korun. 

Radyoaktif serpinti tehlikesi 

3'er saniyelik kesik siren sesi 

Anlamı: Derhal en yakın kapalı bir yere giriniz. 

Tehlike geçti ( beyaz ikaz ) Radyo - hoparlör – 

megafonla yapılacak yayınlar 

Anlamı : Saklandığın yerden çık. 
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YANGINDA YAPILMASI GEREKENLER 

* Ortamda insan yoksa, yangının yayılmasını önlemek ve 
yanmayı yavaşlatmak için kapı ve pencereleri kapatın. 
* Yangın ortamında kurtarılacak insan varsa; dumanın dısarı 
çıkması ve ısı etkisinin azalması için tehlikesiz tek taraftan, 
üstten pencere açın. 
Eger kapalı bir bölümde iseniz ; 
* Yangının yakınlıgını anlayabilmek için elinizin tersiyle metal 
kapı kolların sıcaklıgını kontrol edin. 
* Kapı kolları sıcak ise; yangın size yakındır. Bu durumda 
kapıyı kesinlikle açmayın. 
* Içeri duman sızmasını önlemek için kapı çevresini ve 
delikleri (mümkünse ıslak bezle) kapatın. 
* Varsa perdeleri indirin. 
* Cam kenarında mümkünse beyaz bir bez sallayarak 
varlığınızı hissettirmeye çalısın. 
(Patlama tehlikesine karsı uzun süre cam kenarında 
durmayın. ) 
* Kapı kolu sıcak degilse yangın henüz yaklasmamıs 
demektir. 
* Vücudun açık yerlerini sentetik olmayan, mümkünse ıslak 
bir kumasla, görmeye engel olmayacak sekilde sarınız. 
* Gerekirse sürünerek, mümkün olduğunca tabana yakın 
olarak çıkısa ilerleyin. 
* Kaçıs için kesinlikle asansörleri kullanmayın. 
* Duvara yakın olarak ilerleyin, çünkü en saglam yerlerdir. 
* Dösemeleri ve merdiven basamaklarını geçmeden önce 
iyice kontrol edin. 
* Tahliyeyi yavaslatmamak için kesinlikle kisisel esyalarınızı 
almaya çalısmayın. 
* Yardıma ihtiyacı olanlara kendinizi tehlikeye atmayacak 
sekilde yardım edin. 

 
 
 
 

DEPREM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 

*Deprem olduğunu anladığınızda bina içerisinde 
bulunuyorsanız ve çıkışa çok yakın bir noktada iseniz dışarı 
çıkarak Acil Toplanma Bölgesine gidin, 
*Dışarı çıkamıyorsanız, sallantı tamamlanıncaya kadar; 
*Büroda çalıyorsanız başınızı koruyarak çelik dolapların 
önüne veya masanın altına çökün, 
* Yapı alanında iseniz kolon altına veya duvara yaklaşın, 
* Yemekhanede bulunuyorsanız yemek masalarının altına 
girin. 
* Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak 
durun, 
*Çömelme işleminizi kollarınızı başınızın üzerine koyup, cenin 
vaziyeti eklinde yapın, 

*Bulunduğunuz noktanın malzeme düşme tehlikesi uzak 
yerlerden olmasına dikkat edin, 
*Üst katların pencere veya balkonlardan atlamayın, 
*Araba içerisindeyseniz arabayı açıklık bir alana sürün ve 
orada kalın. Köprülerden, alt geçitlerden ve elektrik 
direklerinden uzak durun. 
*Deprem sırasında mümkünse, 
*Tehlike yaratmayacak şekilde makineler durdurulmalı, 
*Basınçlı gazlara ait tüplerin vanaların kapatılmalı, 
*Ocak, soba vb. söndürülmeli, 
*El aletleri kapatılmalı, 
* Enerji sistemleri kapatılmalı, 
*Depremin bitmesi beklenmeden herhangi bir müdahale 
yapılmamalı 
 
 
 
 

 

SABOTAJ HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER : 

*Kötü niyetli kişiler tarafından tesislere ve çalışanlara zarar 
vermek amacı ile kritik noktalara bomba atarak veya başka bir 
şekilde patlamaya sebep olarak yada yemeklere zehirleyici 
madde konularak sabotaj yapılabilir. İç ve dış sabotaja karşı 
tüm personel dikkatli olmalı, şüpheli davranan kişileri 
yetkililere haber vermelidir. 
*Saldırı halinde ilk olarak telefonla polise haber verilir. 
*Oluşan tehlike büyükse ve işyerinin tamamına tehdit 
ediyorsa alarm düğmesine basılarak tüm personel ve yetkililer 
tehlikeden haberdar edilir. 
*Eğer saldırgan silahlı ise müdahale edilmez polisin gelmesi 
beklenir. Saldırgan oyalanmaya veya nereye gittiği takip 
edilmeye çalışılır. Araçlı ise aracın plakası alınır. 
*Eğer saldırgan silahsız ise yakalanmaya veya kaçması 
engellenmeye çalışılır. 
*Saldırı bittikten sonra, saldırgan yakalanmaya çalışılırken, 
sabotaj sonucu çıkan acil duruma ekipler tarafından 
müdahale edilir. Gerekirse yardım istenir. 
*Yemek zehirlenmesi olması durumunda önce etkilenen 
kişiler en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir. 112 Hızır Acile 
telefon edilir, 
*Acil Durum Koordinatörü Başkanlığındaki bir ekip tarafından 
olayın sebepleri araştırılır. Olayda kasıt tespit edilmesi 
durumunda ilgili kişiler hakkında kanuni işlem yapılması için 
yetkili kurumlara müracaat edilir. 

 
 
 
 
 

 

KİMYASAL SIZINTISI DURUMUNDA YAPILMASI 

GEREKENLER 

*Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise, ona 
yakın ısı kaynaklarını bölgeden uzaklaştırın, 
*Güvenliğinizi tehlikeye atmayacak ve tehlike yaratan madde 
hakkında bilgi sahibi iseniz mümkünse sızıntıyı kaynağında                                                                                      
*Gerekli ise acil durum ikaz verin veya verdirin, 
*Sızan, dağılan kimyasal madde hakkında bilgi sahibiyseniz i 
yeri acil durum ekiplerine, bilgi verin, 
*Maske, eldiven, gözlük vb. kullanarak önce kendinizi 
güvenceye alarak, sızıntının yayılım alanını bariyerlerle 
çevirerek engelleyin, 
*Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı tedbirleri 
göz önüne alarak tehlikelerini izole etmek   ( havalandırma, 
soğutma vb. ) amacıyla gerekli tedbirleri alan, kişisel 
koruyucular kullanarak ve diğer tedbirleri alarak mümkünse 
temizliğini yapın, 
*Kimyasalın kontrol altına alınamaması veya 
temizlenememesi durumunda İTFAİYE’ye (110) haber verin. 
 
 

 

 

 

 

SEL-SU BASKINI HALİNDE YAPILMASI 

GEREKENLER 

*Su temas sebebi ile elektrik çarpma tehlikesine karşı 
Elektrik Bakım Sorumlusu ve Yardımcısı tarafından 
istasyonun elektrikleri kesilir. 
*Su miktar eğer tesislere büyük zarar verebilecek miktarda 
ise alarm ziline basılarak herkesin makinelerini kapatarak 
iş bırakması sağlanır. 
*Acil durum ekipleri ve diğer personelin de deste ini alarak 
suların istasyon içine girmesini engellemek için gerekli 
çalışmalar yapar. Bu çalışmalar suya yol verici kanallar 
açmak veya suyun önüne taş, toprak veya başka engeller 
yığarak set çekmek şeklinde olabilir. 
*Bu arada kurtarma ve koruma ekipleri kurtarılması 
gereken evrak veya malzemeleri kurtarmaya çalışır. 
*Gerek kanalın açılması veya içerideki suyun boşaltılması 
için duyulursa itfaiyeden yardım istenir. 
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