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Yangını gören ilk kişi 
Paniğe kapılmaz. İşveren, çalışan 

ve hastalara yüksek sesle 
yangını ve yerini bildirir. 

  
Bulunduğu bölgeye ait acil 
çıkıştan çıkarak acil durum 

toplanma alanına gider. 

İşveren / İşveren 
vekili 

Acil Durum Sirenini çaldırır.           
Apartman yöneticisi/Apartman 
görevlisi/Güvenlik görevlisine 

haber verir. Yangınla mücadele 
konusunda işyeri dışındaki 
kuruluşlarla irtibatı sağlar. 

Gerekiyorsa itfaiyeye, polis, ilkyardım, acil tıbbi yardım 
ekiplerine haber verir.                        İTFAİYE No: 110 

Bulunduğu bölgeye ait acil 
çıkıştan çıkarak acil durum 

toplanma alanına gider. 

Görevli / Eğitimli 
çalışan 

Kendini tehlikeya atmadan en yakın yangın tüpünü alarak yangına müdahale eder. İşyerinin 
elektriğini/doğalgazını keser. İşyerindeki makine, ekipman, alet ve cihazları kapatır. 

Kimyasalların güvenliğini sağlar. Yangın bölgesine giderek itfaiyeye gerek olup olmadığına 
bakar. Gerekiyorsa itfaiyeye haber verir. İşverenle irtibat halinde olur.  

Bulunduğu bölgeye ait acil 
çıkıştan çıkarak acil durum 

toplanma alanına gider. 

Yönetici / Tüm 
Çalışanlar Yangını haber alınca talimatlar doğrultusunda apartman kapılarını ve acil çıkış yollarını açık tutar. 

İşyerinde bulunan 
diğer çalışanlar/ 

Hastalar/ Misafirler 
Asansörü acil çıkış olarak kullanmazlar.  

Durumun devam etmesi halinde 
gerekli donanıma sahip ve özel 

olarak görevlendirilenler dışındaki 
çalışanlar işlerine devam etmezler. 
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan 

çıkarsak acil durum toplanma alanına 
gider. 
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 Sızıntıyı farkeden ilk 

kişi Paniğe kapılmaz. İşveren, çalışan ve hastalara yüksek sesle gaz kaçağı sızıntısını bildirir.  

İşveren/ İşveren 
vekili  

Doğalgazı ana vanadan keser. Ya da gaz 
sızıntısının bulunduğu hattın vanasını 

kapatır.  

Apartman yöneticisi/Apartman görevlisi/Güvenlik görevlisine haber verir.                                                   
Bina dışından bir telefonla uzman firmayı çağırır. Bina dışından bir telefonla 

İGDAŞ'a haber verir.             İGDAŞ: 187 

Görevli/ Eğitimli 
çalışan 

Sızıntı bölgesini inceler. 
Elektriği/Doğalgazı keser. Sızıntı 

yakınında bulunan elektrikli makine, 
ekipmanı, cihazı ve kıvılcım çıkaracak her 

türlü aracı kapatır. 

Eğitimi doğrultusunda talimatlara uygun müdahale eder. 



İşyerinde bulunan 
diğer çalışanlar/ 

Hastalar/ Misafirler 

Hiç kimse elektrik düğmelerini, elektrikli 
cihaz ve ekipmanları asansör, kapı zili ve 

telefonları kullanmaz. Sigara içilmez. 

Bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil durum 
toplanma alanına giderler.  

Durumun devam etmesi 
halinde gerekli donanıma 

sahip ve özel olarak 
görevlendirilenler dışındaki 
çalışanlar işlerine devam 

etmez. 
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İşveren  /İşveren 
vekili 

Acil durum sirenini çaldırır. Bulunduğu 
bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil 
toplanma alanına gider. Önceden 

belirlenmiş yaşam üçgenine sığınır. 

Deprem bittikten sonra gerek varsa ve olanaklı ise 
itfaiye, polis, ilkyardım ve acil tıbbi yardım ekiplerine 

AKUT, Sivil Savunma'ya haber verir.  

Deprem Sonrası: Yangın 
sızıntı vb kontrolleri yapar.  

Görevli/ eğitimli 
çalışan 

İşyerinin elektrik, doğal gaz ve suyunu 
kapsar. 

Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil 
durum toplanma alanına gider. Önceden belirlenmiş 

yaşam üçgenine sığınır.  

Deprem Sonrası: Elektrik, su, 
doğal gaz hatlarında 

sağlamlık ve kaçak kontrolü 
yapar. 

İşyerinde bulunan 
diğer çalışanlar/ 

Hastalar/ Misafirler 

Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, acil durum toplanma alanına giderler. Önceden belirlenen yaşam üçgenine 
sığınırlar.  

İşveren  
ÇalışanlarHastalar 

Misafirler 

Deprem bitse de asansörü kullanmazlar Deprem bitene kadar merdivenleri kullanmazlar. Balkona, apartman boşluklarına 
çıkmazlar. 
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İşveren/ İşveren 
vekili Acil durum sirenini çaldırır.  

Apartman yöneticisi/ 
Apartman 

görevlisi/Güvenlik 
görevlisini uyarır. 

Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil durum toplanma alanına 
gider. 

Görevli/ Eğitimli 
Çalışan 

İşyerinin elektrik, doğalgaz, suyunu keser. 
Makine ve ekipmanları, alet ve cihazları 
kapatır.Kimyasalların güvenliğini sağlar.  

Gerekli önlemleri alarak patlama bölgesine 
gider.Gerekiyorsa itfaiye, polis, ilkyardım ve acil 

tıbbi yardım ekiplerine haber verir. 

Bulunduğu bölgeye ait acil 
çıkıştan çıkarak acil durum 

toplanma alanına gider. 

İşyerinde bulunan 
diğer çalışanlar/ 

Hastalar/ Misafirler 

Bulundukları yerdeki makine ve ekipmanların alet ve cihazlarını kapatır. Gerekli donanıma sahip 
ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlar işlerine devam etmezler. . 

Bulunduğu bölgeye ait acil 
çıkıştan çıkarak acil durum 

toplanma alanına gider. 

Apartman yöneticisi/ 
Apartman görevlisi/ 
Güvenlik  görevlisi 

Gerekli önlemleri alarak talimatlar doğrultusunda apartman kapılarının ve acil çıkış yollarının 
açık olmasını sağlarlar. 

Bulunduğu bölgeye ait acil 
çıkıştan çıkarak acil durum 

toplanma alanına gider. 
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Sabotajı farkeden ilk 

kişi 
Paniğe kapılmaz. İşveren, çalışan ve 

hastalara haber verir. Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, acil durum toplanma alanına gider. 

İşveren/ İşveren 
vekili 

Acil durum sirenini çaldırır. İtfaiye, polis, 
ilkyardım ve acil tıbi yardım ekiplerine 

haber verir. Apartman yöneticisi/Apartman 
görevlisi/Güvenlik görevlisine haber verir.                                                             

POLİS İMDAT: 155 

Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, acil durum toplanma alanına gider. 

Görevli/ Eğitimli 
Çalışan 

Acil durum sirenini çaldırır. İşyerinin 
elektrik, su, doğalgazını keser.  

Makine ve ekipmanları, alet ve 
cihazları kapatır. Kimyasalların 

güvenliğini sağlar.  

Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak 
acil durum toplanma alanına gider. 

İşyerinde bulunan 
diğer çalışanlar/ 

Hastalar/ Misafirler 

Kişi ya da kişilere yaklaşmaz, müdahale etmezler. Emniyetli bir alana geçerler. 
Seyirci olmazlar.  

Gerekli donanıma sahip ve özel olarak 
görevlendirilenler dışındaki çalışanlar 

işlerine devam etmezler. 

Apartman yöneticisi/ 
Apartman görevlisi/ 
Güvenlik  görevlisi 

Sabotajı haber alınca talimatlar doğrultusunda apartman kapılarını ve acil çıkış yollarını açık tutarlar.  
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İşveren/ İşveren 
vekili Acil durum sirenini çaldırır.  Belediye, itfaiye, ilkyardım ve acil tıbbi yardım 

ekiplerine haber verir. Gerekiyorsa polisi arar. 
Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, 

acil durum toplanma alanına gider. 

Görevli/ Eğitimli 
Çalışan 

Acil durum sirenini çaldırır. 
İşyerinin doğalgaz ve elektriğini 
keser. Makine ve ekipmanları, 

alet ve cihazları kapatırlar.  

  Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, 
acil durum toplanma alanına gider. 

İşyerinde bulunan 
diğer çalışanlar/ 

Hastalar/ Misafirler 

Makine ve ekipmanları, alet ve 
cihazları kapatırlar.  

Kimyasalların 
güvenliğini 
sağlarlar. 

Bulunduğu bölgeye ait 
acil çıkıştan çıkarak, acil 
durum toplanma alanına 

gider.     

Gerekli donanıma sahip ve özel olarak 
görevlendirilenler dışındaki çalışanlar 

işlerine devam etmezler. 
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 Sızmayı farkeden 
personel Paniğe kapılmaz. Amirlerine bilgi verir. Kullanımda olan programı kapatır ve iletişim ağını keser. 

Genel 
Sekreter/Yönetim 

Kurulu 
İlgili kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçer. Oluşan zarar ile ilgili tespit yapar ve tutanağa geçirir. Adli makamlara haber verir. 

Zararın tazmini için gerekli işlemleri başlatır. 

Görevli/ Eğitimli 
Çalışan Amirinin yönlendirmelerini bekler Şifre ve gizli bilgilerini değiştirir. Yeni güvenlik teknolojileri/virüs programları 

hakkında araştırma yapar. 

İşyerinde bulunan 
diğer çalışanlar/ 

Hastalar/ Misafirler 
Kişi ya da kişilere yaklaşmaz, müdahale etmezler. Seyirci olmazlar.    

  


