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Hasar ön tespiti yapılmış, sigorta yetkililerine ve basına gerekli açıklamalar yapılmış olacaktır. ( Faraziye )

Rehber yönlendiriciler ve sevk-idare amirleri için gaz maskesi ve duman tüpleri ile acil kaçış maskeleri hazır 

bulundurulacaktır.

ÇOSB İtfaiyesi ve Firma personelinin gayretleri ile yangın söndürülmüş, duman tahliye edilmiş olacaktır. ( Faraziye )

Dumandan etkilenen, biri söndürme personeli, dört kişinin ilk müdahalesi işletme doktoru tarafından yapılmış olup, 

derhal hastaneye sevk edilmiştir. ( Faraziye )

Ambulans gerekliliği önceden tespit edilecektir. Olayda hasar gören, yaralanan personel olmuştur /olmamıştır. ( Faraziye )

Yoğun duman ve ısı eğer müsaade etmiyor ise personel 2. Toplanma Bölgesine sevk edilecektir.

İşletmede yapılacak olan Tatbikat ve personel eğitimi, günü ve saatleri ortaklaşa alınacak bir karar ile tespit edilecektir.

İşletme içinde yangın hortumları kuru olarak kullanılacak su işlenmeyecektir. İstasyon ve hortum kontrolleri daha önce 

planlanacak personel eğitimlerinde çek edilecektir.

Gerekli koordinasyon Firma İşletme Müdürü ……………………... ile Ekip Çavuşu …………………….. tarafından 

kurulacak, tatbikat öncesi eğitimler Ekip Çavuşu ……………………... tarafından verilecektir.

ÇOSB İTFAİYE AMİRİÇOSB İTFAİYE ÇAVUŞUFİRMA YETKİLİSİ

Yapılan, rapor edilen tüm bilgiler kayıt tutanağına zaman dilimleri dahil olmak üzere yazılacak, değerlendirmeye alınacaktır.

ÇERKEZKÖY 

ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ

Yangın Tatbikatı Hazırlıkları (Varsayımlar ve Gerekenler)

Bir noktada (Örneğin Onarım Atölyesinde, Kazan Dairesinde) başlayan küçük bir yangın ; o mahalde personel 

bulunmaması, ilk müdahalenin yangın fark edilemediği için gecikmesi sonucu büyümüştür.

Yoğun ısı ve duman personel hasarlarına neden olabilecektir.

Bir adet işletme ve yangın sistem krokisi tatbikat günü bekçi kulübesinde plotlama için hazır tutulacaktır.
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YANGIN TATBİKATI 

(KARŞILIKLI) 

GEREKLERİ LİSTESİ

Eğitim öncesi ÇOSB İtfaiye Amiri ile yapılan eğitim programlaması, işletme üretim binaları dış kısmında sulu, iç 

kısımlarında kuru eğitim olarak planlanmıştır ve sadece bu ortamda icra edilecektir.

Eğitim sonucu ÇOSB İtfaiyesi ile değerlendirme kritik toplantısı yapılacak olup ; değerlendirme sonuçları  

ÇOSB Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilecektir.

Personel listeleri (toplanma bölgeleri sorumluları, kurtarma personeli, görevliler, emniyetçiler, izinliler, istirahatlılar, 

saklanacak personel vb.) kapı bekçi kulübesinde bulunacaktır. Genel kontrol bunun üzerinden yapılacaktır.

Eğitim ateşinin emniyetli olarak yakılmasını ; İşletme Müdürünün görevlendireceği personel, rüzgarı ve emniyet 

tedbirlerini alarak yakacaktır. Bu ateş ÇOSB İtfaiyesi tarafından söndürülecek ateş olacaktır.

Yangın fark edilir edilmez ; yangın alarmı çalıştırılacak, genel anons sistemi kullanılarak personelin duyması 

sağlanacaktır. Gürültülü ortamlarda çalışan personel için ışıklı uyarıcılar devreye sokulacaktır.

Durumun kritik hale gelmesi ile birlikte, Acil durum ekipleri kendilerine ait koruyucu teçhizat, araç, gereç ve malzemelerini  

alarak derhal olay mahalline sevk edilir iken saat …….…'de ÇOSB İtfaiyesi 758 34 34’ e ihbar yapılacaktır.

Önceden eğitimli olan personel  ve liderleri  ACİL ÇIKIŞLARI kullanarak 1. Toplanma Bölgelerinde emniyetli bir şekilde 

toplanacak ve mevcut alınacaktır.

İşletmede çalışan özürlü personeli yönlendirecek ve toplanma alanına kadar refakat edecek yardımcı personel tespit 

edilmiş olup bu kişiler görevlerini yapacaklardır.

ÇOSB İtfaiyesi için, yangın yeri ve bölümlerini iyi bilen rehber yönlendiriciler, en az üç kişi, hazır durumdadır. 

ÇOSB İtfaiyesine giriş kapısından yangın mevkiine kadar rehberlik edilecek, geçeceği yollar açık bulundurulacaktır.

Tatbikat yönlendiricisi İşletme Amiri Sn. ……………...………...  'dir.

ÇOSB  İtfaiyesi, olay mahallinden gerekli bilgileri aldıktan sonra, sorumluluk : yangın ve emniyet hususlarında 

ÇOSB İtfaiye Amirliği personelinde olacaktır.

Firma Güvenlik Kulübesi, Acil Durum Yönetim Odası olarak kabul edilmiş olup üst yöneticilere bilgi akışı, 

haberleşme, komuta kontrol, yönlendirme buradan yapılacaktır.


