ACİL DURUM EYLEM PLANI
Amaç : Bu planın amacı, yangın, su baskını, deprem, kimyasal tehlikeler ve terörist saldırı gibi Acil
Durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma
planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve
kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir.
ACİL DURUM EKİPLERİ
A – Kriz Masası
Amaç bölümünde belirtilen istenmeyen olayların vukuunda toplantı odasında bir kriz masası
teşkil edilecektir. Bu masanın organizasyonu aşağıdaki kişilerden meydana gelecektir.
Görevi
Başkan
Başkan Vekili

Adı Soyadı

Asli Görevi

İletişim
Sorumluları

B - Yangın ve İnfilak Ekibi
Görevi
Ekip Lideri

Adı Soyadı

Asli Görevi

Ekip Elemanları

YANGIN EKIBINİN GÖREVLERI

Yangının büyüklüğüne göre vakit kaybetmeden itfaiyeye haber vermek. (İtfaiye : 110)

İtfaiye gelinceye kadar yangın mahalline gelerek yangının ne tür bir yangın olduğu belirleyip
uygun yangın söndürücüler kullanılarak yangını söndürmeye veya kontrol altına almaya çalışmak,

Yangın içersinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ekibine haber vererek
kurtarılmasını sağlamak,

A sınıfı yangınları (Katı madde yangınları :Odun,kömür,kağıt,ot,doküman,plastik gibi): için su
ve diğer yangın söndürme cihazları kullanılacak.

B sınıfı yangınları (sıvı madde yangınları:Mazot,benzin,tiner,boya gibi) için kesinlikle su
kullanılmayacaktır.Yangın söndürme cihazları kullanılacak.

C sınıfı yangınları (Gaz madde yangınları.Doğal gaz,LPG,propan gibi) için Kuru Kimyevi Tozlu
yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.

Elektrik yangınları(Elektrik kabloları,bilgi işlem üniteleri,elektrikli ev eşyaları ve elektronik
eşyalar ile bilgisayar gibi) için su kesinlikle kullanılmayacak. Yangın söndürme cihazları
kullanılacaktır.


Yangın söndürme cihazı rüzgarı arkaya alacak şekilde ve ateşin merkezine tutulacaktır.

İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılacak,yalnızca yardım
istendiği zaman itfaiye ekibine yardımcı olunacaktır.

Tüm operasyonlarda yangın ekibi kendisini kesinlikle tehlikeye atmayacaktır.

Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizatı düzenli bir
şekilde toplanacak,boş olan yangın söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek yangın ekip
amirine bilgi verilecektir.

C - Kurtarma Ekibi :
Görevi
Ekip Lideri

Adı Soyadı

Asli Görevi

Ekip Elemanları

KURTARMA EKİBİNİN GÖREVLERİ

Binada öncelikle mahsur kalmış kişileri kurtarmak.

En hızlı bir şekilde yangın yerine giderek yangın ekibinden gelen bilgiler doğrultusunda
kurtarma ve tahliye çalışmasına başlayacaklar.

Kurtarma çalışmasında gerekli sedye ve diğer yardımcı araçlar kullanılacaktır.

Kurtarılan kişi en seri şekilde olay mahallinden tehlikesiz bir bölgeye çıkarılması sağlanacaktır.

Kurtarılan kişinin ilk yardımının sağlanması amacıyla ilk yardım ekiplerine bilgi verilecektir.

Daha sonra kurtarılması öncelikli (kritik öneme sahip) malzeme ve eşyaların yangın
mahallinden uzaklaştırılmasını sağlayacaktır.
Ekipte bulunanlar çalışmaları esnasında kendi can güvenliğini tehlikeye atmayacaktır.
D - İlkyardım Ekibi :
Görevi
Ekip Lideri

Adı Soyadı

Asli Görevi

Ekip Elemanları

İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ

Kurtarma ekibi tarafından kurtarılan yaralılara gereken ilk yardım müdahalesini yaparak
durumuna göre seri bir şekilde en yakın sağlık merkezine acil nakil ambulansıyla gönderilmesini
sağlamak.

Olay yerine gelecek olan ambulans ve ilk yardım ekibine yardımcı olmak.

E - Mekanik ve Elektrik Bakım Ekibi

Görevi
Ekip Lideri
Ekip
Elemanları

Adı Soyadı

Asli Görevi

ELEKTRİK VE MEKANİK EKİBİNİN GÖREVLERİ

Acil durumlarda mekanik ve elektrkle ilgili arızaların giderilmesini ve tehlikelerin ortadan
kaldırılmasını sağlamak

Elektrik panolarının ayda bir sağlamlığının kontrolünü yapmak.

Su baskını sonucu ortamda biriken suyun boşatılması mekanik ekibin görevidir. Fakat su basan
kısma girmeden önce o bölümüm elektriği elektrik ekibi tarafından kesilecektir.

Acil durumlarda asansörde insan olmadığı tespit edildikten sonra elektrik enerjisini kesmek.
F - Trafik ve Çevre Güvenliği Ekibi :

Görevi
Ekip Lideri
Ekip Elemanları

Adı Soyadı

Asli Görevi

TRAFIK VE ÇEVRE GÜVENLIĞI EKIBINİN GÖREVLERİ



G-

Acil durumlarda çevre güvenliğini sağlayacak ve trafiği yönlendirecektir.
Acil durumda olay yeri etrafının emniyet şeridiyle çevrelenmesi, olay yerine dışarıdan
herhangi bir şekilde insanların girişinin engellenmesi ve toplanma mahallindeki insanların
güvenliğinin sağlanmasında sorumludur.

Aşırı Soğuk ve Kar Ekibi

Görevi
Ekip Lideri
Ekip Elemanları

Adı Soyadı

Asli Görevi

AŞIRI SOĞUK VE KAR EKIBI


Herhangi bir kar yağışı sonrası ana yolların açılması ve şantiye yolların açılmasını
sağlayarak genel ihtiyaç malzemelerinin şantiye bünyesine gelmesini sağlayacaktır.

YANGIN TALİMATNAMESİ
Yangını Önleyici Tedbirler

Ofise çabuk tutuşan parlayıcı maddeleri (çakmak benzini,aseton gibi.) ve havai fişek benzeri
maddeleri getirmeyiniz.

Odanızı terk ederken sigara küllüklerinizi kontrol ederek sönmemiş sigara izmariti
kalmamasına dikkat ediniz.

Kullandığınız elektrikli ofis cihazlarını (Bilgisayar,fotokopi makinesi,daktilo gibi.) kapatmayı
unutmayınız.

Odanızı terk ederken ışıkları söndürmeyi unutmayınız.

Kabloları aşırı ısınan cihazları yerinden çıkmış,gevşemiş elektrikli prizleri,anahtarları ve
elektrikli ofis malzemelerinin arızaları konusunda elektrik bölümüne bilgi veriniz.

Binada bulunan yangın söndürme cihazlarının yerlerini değiştirmeyiniz ve gereksiz yere
kullanmayınız.

Yangın çıkış kapılarının çalışma saatlerinde kilitli olmamasına ve yangın kaçış yolları üzerinde
engelleyici eşyalar bulunmamasına dikkat ediniz.

Herhangi bir tamirat ve boya işlerinde yangın alarm sistemlerinin (alarm
butonları,dedektörleri gibi.) boyanmamasına ve zarar görmemesine dikkat ediniz.
Acil Durumlarda Yapılacaklar

Kesinlikle paniğe kapılmayınız;çünkü panik nedeniyle çevrenizdeki kişileri tehlikeye
atabilirsiniz.

Acil durumlarda sakin ve seri bir şekilde acil çıkış kapıları ve acil kaçış merdivenlerini kullanınız.

Acil durumlarda asansör kesinlikle kullanılmayacaktır;çünkü asansör içerisindeyken elektrik
kesintisi oluşabileceğinden tehlike arz etmektedir.

Acil durumda elektrikler şalterleri ,elektrik bölümünden teknik bir eleman tarafından
kapatılacaktır.

Acil durumlarda tüm çalışanlar belirlenmiş toplanma mahallinde toplanacaktır.

Tüm ekipler gerekli müdahaleyi yapacaktır.
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