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SESLİ OLARAK ETRAFINDAKİLERİ UYAR, EN YAKIN 
ALARM BUTONUNA BAS. 

GÜVENLİĞİ ARA, YANGIN ÇEŞİDİNİ, YERİNİ VE 
YARALILARI BİLDİR. KENDİNE ZARAR VERMEDEN İLK 

MÜDAHALEYİ YAP. 

TOPLANMA YERİNE GİT. 

YARALI VAR MI? 

YANGIN BÖLGESİNİ İTFAİYE EKİPLERİYLE İNCELE, 
ÇIKIŞ NEDENİNİ SAPTA 

(İsg. Sorumlusu) 

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLA. 
(Söndürme Ekibi) 

KURTARMA EKİBİNE HABER VER. 
(Söndürme Ekibi) 

YARALILARI YANGIN ALANININ DIŞINA ÇIKAR. 
(Kurtarma Ekibi) 

YARALILARI İLK YARDIM BÖLGESİNE TAŞI. 
(Kurtarma Ekibi) 

YARALILARA İLK YARDIM YAP. 
(İlkyardım Ekibi) 

GEREKİRSE AMBULANS ÇAĞIR VE HASTANEYE SEVK ET. 
(İlkyardım Ekibi) 

YANGINA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ AL.          
(İsg. Sorumlusu) 

GELEN BİLGİYE GÖRE 
ACİL DURUM TELEFON 
LİSTESİNDE BELİRTİLEN 
YERLERE HABER VER. 

TOPLANMA YERİNDE 
SAYIM YAPVE ÇEVRE 
GÜVENLİĞİNİ SAĞLA 

(Koruma Ekibi) 

EKSİK VAR MI? 

ELEKTRİK VE GAZI KES 

İLK KURTARILACAK 
EŞYALARI KURTAR 
(Kurtarma Ekibi) 

HAYIR EVET 
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1. AMAÇ 

              Bu talimatın amacı, İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü’ de yangın önlemeye, organize ve koordineli bir yaklaşım temin etmek için personelin 
sorumluluk ve görevlerinin ve uygulama kurallarının ayrıntılarının verilmesidir. 
2.  KAPSAM 

3. SORUMLULUKLAR 

İsg. Sorumlusu ve Acil Durum Ekip Görevlileri, bütün yangın ve güvenlik donanımının düzenli olarak bakımının yapılmasını ve ayrıntılı kayıtların 

tutulmasını temin etme sorumluluğuna sahiptir. 

4. TANIMLAR 
- 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 

 Kimyasal Maddeleri Bir Arada Depolama Planı 
 

6.  UYGULAMA 

6.1. İsg. Sorumlusu Temel Görevleri 

 Acil durum ekibinin kendi özel görevleri kapsamında yeterli şekilde eğitilmelerini sağlamak, 

 Bir yangın olayının ortaya çıkmasında yapılacak olan hareketlerle ilgili planlama yaparak eğitimlere katılmak, 

 Yangın ve acil durum donanımı yerlerine aşinalık kazanma ve bu donanımlarının nasıl kullanılacağı ve acil hallere tepki kazanmak 

için tatbikatları organize etmek. Temel görevlerindendir. 

 

6.2. Acil Durum Ekiplerinin Temel Görevleri 

 Her zaman yangın ve acil durum donanımına erişimin açık tutulmasını sağlamak, 

 Kaçış yollarının her zaman açık olmasını sağlamak, 

 İş yerinde bütün personelin prosödürlere ve yazılı talimatlara uymasının temin etmek. Temel görevlerindendir. 

Bir alarm çalması halinde, bütün “iş izinleri” otomatik olarak askıya alınır ve işe ”tekrar izinlerin” yeniden verilmesine kadar 

başlanamaz.   

 
6.3. Yangına Karşı Önemli Tedbirler  

 Alev alabilen sıvı veya malzemelerin sızmasını veya akmasının önleyiniz. 

 Tutuşma kaynaklarını belirleyip önleyin veya kontrol altına alınız. 

 Parlayıcı-patlayıcı ve alevlenebilir ürünlerin depolanmasında MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Kimyasal Maddeleri Bir Arada 

Depolama Planı kurallara uyunuz. 

 İşin yetkin bir şekilde yapılması için çalışma alanlarının iyi bir taslağını oluşturarak acil durum erişim ve çıkışlarını belirleyin. 

Güvenlik, her zaman tetikte olmaya ve bütün personelin alev alabilen tehlikeler konusunda haberdar olmasına bağlıdır.  Özellikle, personel 

şunları yapacaktır; 

 Sızıntıyı hemen bildiriniz. 

 Alev alabilen malzemeleri kullanırken, örn. çözücüler veya gazlar, işyerinde bunların fazla miktarlarda bulundurulmasından kaçınınız. 

 Alanları her türlü süprüntülerden uzak tutun ve kolay tutuşabilen malzemeleri uygun bir şekilde elden çıkarınız. 

 Yağlı veya çözücü bulaşmış malzemeler sık olarak boşaltılmak zorundadır. Bunları metal bir kap içinde toplayıp elden çıkartınız.  
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 Sıkıştırılmış alev alabilen gazları kullanırken tedbir alınız.  

 Belirlenen sigara içme alanları dışında asla SİGARA İÇMEYİNİZ !! 

 Elektrik donanımı veya kablolara sadece yetkili kişiler müdahale edebilir.  

 Kabloların hasar görmesini önleyiniz, hasarlı kabloları kullanmayınız. 

 

6.4. Yangın Önleme 

           Yangın, her zaman mevcut olan bir risktir ve önleme gidermekten daha iyidir. Yangınların çoğu, aşağıdaki basit kurallara uyularak   

               Önlenebilir. 

 Sigara içmenin yasak olduğu alanlar ve iş yerleşim kurallarına uyunuz. 

 Yangın hakkında bilgi sahibi olunuz ve ilgili yönetmeliklere tam olarak uyunuz. 

 Alev alabilen malzemeleri doğru muhafaza ediniz.  

 Temizlikte (Makine Bakım-Onarım) kullanılan çözücüleri, net bir şekilde tanımlanmış teneke kutular içinde tutmak zorunludur. 

 Özellikle sigara izmaritleri, kibritler sıcak malzemeler ve yağlı paçavralar elden çıkarıldığında temizlik ve düzen önemlidir.  

 Yağlı paçavraların muhafazasında, sadece kendinden kapanan kapaklı, ayakla çalıştırılan metal teneke kutular kullanınız.  

 Temiz bezler de metal kabinlerde muhafaza edilmek zorundadırlar. 

 Elektrik donanımını, kullanım ve bakımını sadece yetkili kişiler yapabilir.  

 Elektrik güç kaynakları/noktalarına aşırı yük bindirilmemek zorundadır.  

 Bütün taşınabilir elektrik aletleri veya küçük motorlu aletler, kaçak elektrik risklerine karşı izoleli ve emniyet tertibatlı olmalıdır. 

 Gaz sızıntılarını gidermek için herhangi bir alev kullanımı yasaktır.  Su, sabun veya taşınabilir bir gaz detektörü kullanın. 

 Isınmak amaçlı kullanılan soba ve benzeri cihazların üzerlerine her ne amaçla olursa olsun eşya konulması veya üzerinin kapatılması 

yasaktır. 

 

 

 
 

 
 

 


