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89. Ekip Oluşturulması ve Koordinasyonun Sağlanması (6 Kişilik Ekip)  

İşin Amacı 

Olaya etkin ve verimli müdahale edilebilmesi için ihtiyaç duyulan sayıda personelden ekip kurularak ekip 

koordinasyonun sağlanması 

İşin Kapsamı 

Ekibi kurup koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilmiş Acil Yardım ve Afet Yöneticisi ile ekibini kapsar 

İşin Yapılma Zamanı 

Soğuk dönemde ekip kurularak olası olaylara karşı her yönden hazır hale getirilmelidir. 

İş ile İlgili Tanımlar 

Soğuk Dönem: Bir olayın yerine getirilip bir sonraki olay ihbarı gelene kadar geçen süresi belirsiz hazırlık ve 

istirahat süresi  

İşin Yapılma Süreçleri 

✓ 6 kişilik ekip organizasyonu itfai olaylara müdahale edebilmek için ihtiyaç duyulan asgari düzeyde 

personel sayısına sahiptir. Daha az kişiden oluşan ekip ile yangın olayına müdahale etmek aksaklıklara 

ve kazalara davet çıkaracaktır. 

✓ 6 kişilik ekipte 1 ekip sorumlusu, 1 araç sorumlusu (şoför), 2 müdahale personeli ve 2 hortumcudan 

oluşmaktadır.  

✓ Her ne kadar görev dağılımı yapılmış olsada gerekli durumlarda ekip üyeleri birbirini yedekleyebilecek 

kapasitede yetiştirilmelidir. 

✓ Personel alımı ekip amiri tarafından yapılacak ise süreci hızlandırmak için ihtiyacı olan personel 

kriterleri iyi belirlenmelidir. 

✓ Ekip üyelerinin seçiminde ekip amirinin herhangi bir etkisi olmayacaksa verilen personeli sıfırdan 

eğitmesi en doğrusu olacaktır. 

✓ Ekip kişi sayısına ulaşıldığında personelin yetenek durumuna göre görev dağılımı yapılmalıdır. 

✓ Sonrasında birlikte hareket edebilmek ve organize olabilmek için sürekli eğitim ve tatbikatlar yapılmalı 

ekip içi kaynaşma etkinlikleri düzenlenmelidir. 

✓ Ekip amiri olarak Acil yardım ve Afet Yöneticisi kesinlikle otoritesini kaybetmeden, ekip üyelerine 

güven vermeli olay yerinde karşılaşabilecekleri her durumda ekibi organize edebilmelidir. 

İşi Gerçekleştirirken Kullanılan Yöntem, Teknik ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ İtfai olaylar ekip organizasyonu olmadan müdahalesi zor olaylar olduğundan etkin ekip organizasyonu 

direkt verime etki etmektedir. 

✓ Ekip organizasyonunda muhtelif olaylarda her personele düşen görevler paylaşılmalı ve olay yerinde 

organizasyon için zaman kaybedilmemelidir. 

✓ Olay yerinde ikileme düşülmemeli kararlarda net olunmalıdır. 

✓ Verilen kararın doğruluğunun tartışılması gereken yerin olay yeri olmadığı unutulmamalıdır. 

✓ Olay yeri bilinmezliklerle dolu olduğundan karşı karşıya kalınması muhtemel her şey önceden 

düşünülmeye çalışılmalı ve gerekli ön hazırlıklar yapılmalıdır. 
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✓ Ekip üyelerinin yersiz kahramanlıklardan kaçınmaları sağlanmalı bu tür hareketlerin ekibe zarar vereceği 

unutulmamalıdır. 

İş Görenin Kullandığı Araç ve Gereçler 

✓ Telsiz 

✓ Temiz hava solunum cihazı 

✓ Kişisel koruyucu kıyafetler 

İşin Riskleri 

Hastada Oluşabilecek Riskler Çalışanda Oluşabilecek Riskler 

 ✓ Patlama sonucu yanıklar 

✓ Yaralanmalar 

 

  


