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BOLUM 1 . GE}{liIL UIJI<UMLER

1.1. AMAQ

Bu planrn amae1 acil clurumlarda yonetimin siiratli ve doilru kara almasrm sa[layacak verilerin
toplanrnast gahqma plaruntn olugturulmasl, can ve mal koruma Onlemlerinin almmasr, hasar tespit,
acil mtidahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi.

I.2. KAPSAM

lBu plan ttim Bingdl ihriversitesi Hangar Binasr gahganlarrnr ve alt igverenlerini kapsar.

n,,).1. [$ YERININ TI]KLIKE SINIFI : Az.Te.hlikeli

r.:1.2. [g vERNDE eALIgtn{ 
-fopLAM pEI{soNEL SAyISII : 20

1.3. ACIL DURUMDA'I['MEL YETKI VE SORUIYILULUKLAR

N.3,1. ACIL DURUM

Deprem, heyelan, su lbaskmt, sel, yrldrnm diigmesi, )'angln, sabotaj, teror, do[al afet veya
baqka nedenlerle orlaya gtk.an hasarlar ve br"rnlar neticesi ortaya grkan duumlarda Bingdl
Universitesi Hangar Ilinasr olugacak bu ve benzeri olaylarrn Universitemize etkileli.

1.3.2. ACIL DURUM OITGANIZASYON YAPISI

Yukarrda belirlilen arcil durumlardan herhangi birinin veya birkagrmn bir arada olugmasr
dtrrumunda ilgili birim durum hakkrnda REKTOIRLUCE ve ofiaya grkan durumla ilgili kamu kurum
ve kuruluglarrna (Valilik, Ilelediye, itfaiye, AFAD...) haber verir, olayrn tipine biiyiikliiftine, mesal
s;aatleri d6hilinde olup olmadh[rna gore "ACIL DURUM MUDAHALE EKiPLEiR.i "tarafindan olaya
miidahale edilir. BunlartrL yetersiz kalacafuna karar verilrrresi halinde krrz masasl olugturulur"
De[igen durumiara gore uygularLacak tegkilat yaprsr ve hiyerargik iliqkiyi gdsterir qizelgeler Ek-l'de
sunulmugtur.

L.3.2.1. YANGTN SONnitrtMn nrini
Birim yangm sondiinrne ekibi, "yangrL sdndi.irme sorumlusu" segilerek e$itim verilmig olan

personelden olugur. Ekibin hiyerargik yaplsr, g;orevli personelin kimlikleri, yetki ve sorumluluklar ile
yerpacaklan sralt iglemlere iligkin detaylar "Yangrn Onlerne ve Siindiirme Talimatr'nda" yer
almaktladrr. (Ek-2)

1.3.2.2. QEVRESET KAZLACiL DURUM MUDAHALE EKiBi

Qevresel kaza, Lab,oratuar, atolye gibi yerlerde meydara gelecek kimyevi rnadde ddkiilme ve
stzrnhlarmda gdrev alacak o.[an Yapr igleri ve Teknik Daire Bagkanh$r personeli gahqanlarmdan
olugacak ekibin hiyerargik yarprsr, gdrevli personelin kimlikleri (Ek3-E) de yer almaktadrr.

I.3.2.3" ir,x rns,tR TE|SPiT VE ACIL MUDAHALE EXJBi

a. Mesai haricinde, herhang;i bir acil durumun olugmasr halinde birim iginde olugan hasarrn yerinin,
boyutunun ve rniidahzrle geklinin tespitinden, hasarm bi.iyi.imesini dnleyici tedbirlerin
almmasrndan, ilgili kigi ve birimlere haber verilmesinden rre ilk mi.idahaleyi yapmaktan Yerleqke
Giivenlik ekipleri sorumlu olup , acil miidahale ekibi; Yapr igleri ve Teknik Daire Bagkanhfr



b. ilk hasar tespit ekilbi acil mi.idahalenin olugumuna miiteakip toplanma yerine gelmeyen
personelin isimlerini v<:lv<tya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini "Acil Durum Yetkilisine"
iletecek ve kurtarma e.kiplerinin yonlendirilmesini sa.[layacak, isimleri Ek3-B belirtilen
personelden oluqmakta,Cr.

c. Qahgma saatleri ir;inde, Jrr:rhangi bir acil durumun olugmesr halinde birim iginde olugan hasarm
yeninin, boyutum:rn ve mtidahale geklinin tespitinden, lnsarm biiyiimesi onleyici tedbirlerin
almmasrndan ve ilk mii.dahaleyi yapmaktarr acil miidahale ekibi sorumludur.

d. Toplanma yeti, Hanga,r tBinas dnii

"1,.3.2.4" ACiL DURUM.y6Nnriu GRUBU II<RLZ MASASI

a. igveren Vekili baigkanhlpnda "Acil Durum Ydneticisi", "Etkilenen Alan Yoneticisi", "Kalite
Ytineticisi", "insan Kaynaklarr Birim Yoneticisinden" oluqur. Ek3-A Acil durumun tipine ve
btiyiiklii[iine gore kri:z masasr olugturulrnasma karar verilmesi halinde veya otomatik olarak
agafirda belirtilen 1;oplarrtrL yerlerinden birinde toplarur.

b. Toplantr yeri Genel Sekreterlik Toplantr Salonu

- Burarun hasar gor:mesi halinde Fuat Sezgin Kongre Merkezi Toplantr Salonu

..1.3,2.5, KURTARMA E KiPLERi.

Kurtarma ekipleri birim taLrafindan aqafrda belirtilen niteliklere sahip personel arasmdan segilmig
kigiler olup isim listeleri EkSt-F dir.

- Kurtarma faaliyetlerincle gahgmaya g<iniillii olmak,

- Kurtarma faaliyetlerincle kullanianteghiza.tr tammak ve kullanabilir olmak,

- Birim yerlegim plam hakkrnda bilgi sahibi olmak,

- Yangrnla mticadele e[itirni gcirmiig olmak veya grirecek olmasr,

- Sivil savunma egitimi gdrmtiq olmak veya gorecek olmasr,

.- ilk yardrm efitimi gdrrntig, olmak veya giirecek olmasr

- Her ttirlii olalan i.jstii durum karqrsmda so$ukkanhhfrm koruyabilmek,

- Kan gdnrreye dayanrkli olmzrk.

a. Ekiplerin Toplamra yeri:;

Ttim ekipler Hangar ,Bilnast Oniinele toplanr, durum hakkrnda "Acil Durum Ydneticisi" veya
"Acil Durum Yetkilisinden"' bilgi alrr giysileri, koruyucu malzemelerini "Acil Miidahale Ekipteri
'Standart Koruyucu Teghiz'at ve Kurtarma Ekipmanlartnt" alalak giyinir ve ekip l.ideri bagkanhfrnda
toplu llralde bulunup verilesek talimatr bekler. Hangi alan hasar gdrdiiyse dncelikle o alarun kurtarma
ekibi veya ekipleri faaliyete gegecefinden, malzeme dalrtrmrnda da o alamn ekibi oncelik alrr.



b. Acil Durum Ekipleri Personel Sayrsr ve Niteli[i;

igvnnr,nniNDE ACIL DURUMLAn HAKKTNDA yoNETMELiK INALARIN YANGINDAN
.ORUNMASI HAKKINDA
ONnrvrnr,ir

Destek Elamanr lsveri Tehlflke Srnrfi kigidenfazla insan bulunan her tilrlli

:i:i

Iehlikeli Qok Tehlikeli
toplam en az

(urtarrna Ekibi** rer 40 gahgana 1

<isi
rer 30 gahgana

I kisi
Kurtarma ekibi az 3 kisi

fangrn S0ndiirme Ekibi* * rer 40 gahgana

l kisi
her 30 gal4ana
l kisi

Yangm Sondiirme ekibi az 3 kisi

lk Yardrm Ekibi:r'** her 10 gahgana

l kisi
her l0 gahgana

I kisi
ilkyardm ekibi az 2 kisi

10'dan az gahgam olan ve az tehlikeli srmfta yer alan igyerlerinde Arama, kurtarma ve
bahliye, Yangrnla miicaderler yi.ikiimliiliifi.i yerine getirmek izere bir kigi gorevlendirilmesi
yeterlidir.
** Birden fazla gahgamn gorevlendirilmesi gereken iqyerlerinde bu gahqanlar konularrna gore
ekipler halinde koorrlineli olarak gorev yapar. Her ekipte bir ekip bagrbelirlenir.

.**x i11 Yardrm Yonetmeliii
{<*t'Ekip saylsl belirlenirken binadaki ttim akademik, idari, iqgi ve giivenlik personeli toplam sayrsl
dikkate ahnmahdrr.

{<**Acil durum eylern plant hazrlanan bir binayr birden futla faknlte, meslek yiiksekokulu veya
farkh bir birim kullanryor ise tiim birimlerin personeli dikkate almarak ekip sayrsr belirlenmelidir.

*** Gcirevlendirilecek personeller tercihen Bina Sorumlusurrun bulundu[u birim personeli olmak
[irzere aym binayr kullanan difier birimlerden de belirlenebilir.

Gtirevlendirilecek di[er ekip sayllarl birimdeki hasara, hiizmetin devam edip etmemesine ba[h
olarak yonetimin kararlan dofirultusunda birim ve kriz masasr arasmdaki koordine ile tespit edilir. Bu
ekipler enfazla 3 kigiden olugur, ekip listelerinde kiqinin adr s,oyadr, ekipteki gdrevi, iletigim bilgileri
belirtitir. Uzttn siireli bir kurtarma faaliyetinin sciz konusu olmasr halinde veya onceden planh
personelin afetten etkilenmig olmalarr halinde ttim ekiplerin gahqmalarrnakriz masasr karar verir. Bu
konuda gerekli ayarlanayt yaparken oluqturulan ekiplerin telknik eleman dengesi, hizmetin devam
edip etmeyece[i daima gdz orriinde bulundurulur,

1,3.2,6. ir,r y,q.RDIM EKliBi

a. Biri ekip lideri ve toplam kigi sayrsr/20 ilk yardrm e[itimi gormiig personelden olugur.

b. Acil durumun gahgma saatleri iginde olmasr veya olmamasr haline gdre ayrrca qa$rr
beklemeksizinkriz masasn ile temas kurar, alacapr bilgiye gdre birime gelir. (Ek3-D)



r.3.2.7. cUvnxlix nxini

il. Gtivenlik personelinden oluqur, (Ek3-G) ilave gtivenlik personeli gereksinimine kriz masasr
baqkanr karar verir.

b. Binim drqrndaki bir b,511gede kurtarma / yardrm gahgmasmrn ytirtittilmesi halinde ekip lideri
gahqrlan bolgenin kontrol altrna ahnmasr, buradaki kurtarma ekipmanlan ile enkazdan grkan
malzemenin emniyetinin saflanmasr igin gerekli tertibi aLLr her kurtarma ekibinden bir kiqi ekip
lideri tarafindan gtivenl ik gorevlisi olarak gorevlendirilir.

.1.3.2.8. SOSYAL YARDTIM VE HALKL,I iIigTiIER EIdBi

Biri ekip lideri ohnak iiizere, acil durumun tipine ve biiyiikJiifi.ine gore enfazla 3 kigiden olugur,
eldp agafrda belirtilen niteliklere sahip personel arasrndan se,;ilmiq kigiler olup ekip listesi Ek3-H'
dedir. L,kip kendi arasmda Enformasyon, acil yardrm, barmdrrna b<iltimlerine ayrrlabilir.

- Qekirdek ekipte giSrev alaoak kigiler 3 personelinden olugur,
- Ti.lm birim personelinin telefbn numaralarrm ve adreslerini giincel olarak tutarlir,
- Ttim birim personelinin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakmlanrun telefon

numaralannln ve adresler:ini giincel olarak tutarlar,
- Belediye bagkarurun, rnuhtarrn, sosyal dayamgma kurumlanmn, hastaneler, ambulans ile

eczanelerin telefonlarru gtinoel o larak tutarlar,
- Gerektifiindevardiyah gahgabilmelidirler,
- Gerektiginde ziyaretlerc gidecekleri igin gdrev alacak personelin seyahat etmeye mani durumlarr

olamamahdrr.

T.3.2.9" OIGNN PERSONIDL
it. Acil miidahale, hLasar tespit ve kurtarma ekiplerinde gorevli olmayan di[er personel yiiksek

gerilim hatlarrndan, iist i.iste dizilmig malzemelerden mtimktin oldu[unca uzak yollarr segerek en
krsa siirede bulundufu yeri terk edip Hangar Binas dnil olank belirtilen toplanma bdlgelerine
gider.

b. Tcrplanma bolgesinde toplanan personelin birim tespit sorrumlulan nezaretinde mevcut kontrolii
yaprlrr eksik personr:l olup olmadrfr tespit edilir, 'yrkrntr altrnda personel kaldr[rndan
giiphelenilmesi halinde clurum hakkrnda kriz masasma, ac,il durum yetkilisine,, kurtarma ekibine
bilgi verilir, kurtarma ekiitrrlerinin miidahalesi saflamr.

NOTIJVIZ -EYLEMPLANI

2.T. ALINACAK ONTEVTLERDE TEMEI, PRENSiP

Acil durumun do$al aliet veya bunun drgrrLdaki nedenlerle oluqmasrna, tipine rre boyutlarrna gore
almacak tedbirler de[iqiklik arz etmesine kargrhk temel prensipler;

a. Can kaybrnr clnleyici, milllzeme kaybrnr ise en aza indirici qekilde en do[ru miidahalenin en krsa
stirede yaprlmasr,

b, En ktsa siirede olary bo'yuLtlanrun ve hasarm do[ru olarak tespiti,

o. Hizmetin aksamasma neden olacak eneelleri ortadan kaldrracak tedbirlerin krsa siirede
almmasrdu.

2,,I.I. ACIL DURUMUI{ IOLUSMASINDAN SONRA iT,X NNUUAHALE

a, Deprem, heyelan, su b,asklnl,
grkan hasar' 'rinagKan nasar )rna

sel, yangm, sabotaj, teror, dofial afet veya b lerle ortaya
kurum veya kuruluqlarda olugacak bu tip birimimize



ll.

etkilerinin s<iz lcorLusu ol<lulu acil durumlarda. <jn hasar tespitinin ve acil miidahLalenin yaprlmasrnr
mtiteakip olayrn tipine, biiyiiklii$.ine ve hasar durumuna g<ire "Acil Durum Organizasyon"
yaprsma uygun olarak olaya Yangrn Scjndi.irme Ekipleri, Qevresel Kaza Acil Durum Miidahale
Ekipleri ya da ve Acil lvliirlahale Ekiplerince miidahale edilir.

Olayrn tipi, boyutlarr ve oluqan hasar miktarr yukarrda belirtilen ekipler tarafindan
g6ziimlenemeyecek ka,Ja.r biiytikse (Olayrn gahgma saatleri iginde veya gahqrna saatleri drqrnda
olmast durumunet gcire) Flk-l'deki "Acil Durum Koordinasyon Yaprsr'na uygun olarak
Rekttlrltik,i$veren ve A.cil Durum Ycineticisi I Acil Durum Yetkilisi yapacaklan durum
defierlendirmesini miiteakip kriz masasr olugturulur. Detayh hasar tespiti, l.urtarma iglemleri,
hasarm ve can kaybrmn btiyiimesini dnleyici gereken on.lemlerin almmasl i,gin srrah iglemleri
baqlatrrlar.

Hizmetin kesilmesi veyar devam etmesi, Yerlegke, birim drqrna yardrm ekibi gdnderilmesi gibi
konularda almmast gereken kararlarr da iist yonetimle koordineli olarak kriz masasr verir.

Do$al afet nedeni ile rrcil durumun olugmasmr mi.iteakip, kriz masasr personeli, hasar tespit ve
kurtarma ekiplerini o.lur;turan personel ile ilk yardrm ekip personeli acil olarak toplanma
yerlerinde toplanrl ayrroa qa$rr beklenmez)

Acil durumun do[al afr:t nedeni ile olugmamasr durumunda olayrn yerine, tipine, biiyiikliifiine ve
hasar miktarma gcire t>laya "yangrn sdndtirme ekipleri", "gevresel kaza acil durum mtidahale
ekipleri" tarafindan mi.i dahale edilir.

Do$al afet nederri iler oluq;an acil durumun gahgma saatleri drgrnda veya tatilde olugmasr
durumunda ise yukanda belirtilen personel en krsa siirede kendi imkanlarr ile birime ulaqn',

Sciz konusu personelin ailesinin, evinin do[al afetten etkilenmesi halinde durumu hakkrnda kriz
masasrna bilgi verir,

Do[al afetin galrgma siaatleri drgrnda veya tatilde olmasr halinde Ek-l'de belirtilen "Acil Durum
Ycjnetim Grubu" iiyeleri.nden birime ilk gelen kriz ma'sasr faaliyetlerinri baqlatarak gereken
rinlemleri aldrrr.

c.

d.

e.

c
b.

h.

I,

2.2. DURUM TESIP'ITI

2,2.I. ACi[, DURUM Ti:Pi VN BOYUTLARI

Acil durumun tipinin vs bsyutlarmrn iifrenilerek afetin birimdeki etkilerinin tespiti;

iL. Radyo, televizyon veya diger iletiqim araglartyla afetin Bingol bdlgesindeki boyutlarr,
ohrgturdulu hasarm seviyesi konusunda bilgi sahibi olunmaya gahqrlr,

b. Yerel yonetim ile ternzLsa gegilerek durum hakkrnda trilgi ahmr (Bingol Valili$ , Bingol
Belediyesi, AFAtr , il E:mniyet Miidtirliifii, Bingdl Devlet Hastanesi vs.)

2.2.2. niniVr DURUM ltESPiT'i

it. Olayrn gahgma sailtleri drgrnda olmasr halinde; "ilk Hasar lfespit ve Acil Dulurn Miidahale Ekibi"
cince yerleqke iginde loplamr, kontrol edecekleri bdli.imleri paylagrrlar ve r1aha soffa sriratle
sorumlu olduklarr alanlara ydnelerek 6n hasar tespitinil yaparlar ve giivenlik merkezindeki
gorevliye hasar ralporu verrirler.

lb. Olayrn gahqma saatleri dahilinde olmasr halinde ayrlca toplanma
Durum Yetkilisi" ycinetiminde "Birim Tespit Sorumlularr"ndan
Vekili 'ne raporlamr. Ayrrca acil durumun ti.iriine gore iilgili ekip
olmaksrzm hazr rgmalara baglar.

yerinde toplanmadan "Acil
alman ilk bilgiler igveren

herhan imata serek



2.2.3. PERSONEL I|OPILT\NMASI

a. Do$al afetten kaynaklanarn acil durumun gahgma giinti ve I veya gahgma saatleli drgrnda olupmasr
durumunda Kriz Mascrsr, ilyeleri, ilk Yardm Ekibi, Yan:.gm Miidahale Ekibi, Acil Miidahale
Kurtarma Ekibi, ayrrcq ga{n beklemeltsizin kendi imkanlarr ile yerleSkeye gelirler,

b. Yukarrda belirtilen personelin dofal afetten etkilenmesi halinde durumunu en seri yolla kriz
masasma bildirir. Bu durum<la gelemeyen personelden oluqan bogluk ekiplerdeki di[er personele
ilave sorumluluk verilerek doldurulur.

o. Bu planda gerekli olabilecek telefon numaralan Ek4'de yer: almaktadrr.

d. Qevresel kaza acil miiclzrha.le ekibinde gorev alan personel do[al afetten kaynaklanan acil
durumun olugmastna rniiteakip kriz masasr ile irtibata geger, destek ihtiyacr olup olmadrlrm
<ifrenir, eler iletigim sorunlarr nedeni ile bu mtimki.in <tlmaz ise ilgili personel aynca gaprt
beklemeksizin birime gelir:.

2.2.4. rniZ MASASTNI\ OLU$TURULUP COnnVn B.A$LAMAST

tr. Hasar tespit ve acil miidahale ekiplerinin olugturulmasl ve gdrev yerlerine da$rhmr,

b. Hasar tespit ve acil miidahale ekiplerinden gelen bilgilere gdre olayrn ve hasarm boyutlarmrn
tespiti,

o. Yonetime bilgi akrLgr ve hasarla mtidahaleye baglanmasr,

2.2.5. giniM PERSONIII, TAHLIYE PLANLARININ UYGULANMASI

Qaltqan personelin tahliye planlarrna uygun gekilde bulunduklarr bcjliimlerden grkartrhp
belirtilen toplanma bolgekrriLrLde toplanmalarr, birim tespit sorumlusu tarafindan mevcut kontroli.in
yaprp enkaz altrnda l<alan olmasr halinde kriz masasrna haber vererek acil rniidahale ekiplerinin
gelmesini saflamak.

2.2.6. HASAR TESPiTI

Oncelikle enerji hatlarr (elektrik,) t:irp ga;z gibi yangrnia ve patlamaya neden olacak etkilerin
olup olmadrfir Acil Durum Yetkilisi tarafinclan kontrol edilir, bciyle bir ihtimal varsa durum kriz
masasma bildirilerek yan€ima miidahale edilmesi veya gerel,:en onlemlerin alrrmasr istenir. Daha
r;onra lcitik boliimlerdleki dlig;err hasarlar tespit edilir.

2.2.7. EMNIYET MAK.SA.DIYLA ENERJiLERIN KESiT,MESi

l(riz masasr tarafindan birirn hizmet halindeyken emniyet nedeniyle birimin tamammm veya bir
ktsmmm enerjilerinin kesil.rnesinin gerekebilir. Kriz masasl karanna gdre ya birim btitiiniinde ya da
gerekli gtiriilen ktsmrnda gerekli emniyet tedbirleri ahnarak Bakrm Takrmr personeli tarafindan enerji
kesilir.

a. Elektrik enerjisinin kesilrnesi (Bakrm Takrmr Acil Durum Planr)

2.2.8. ilnrigivriN onv,alvIt,ILrcININ sAGLANMASI

a. Acil durum olugtufunda hLasar tespit, acil mtdahale ve kufiarma ekipleri, gtivenlik merkezi,l<riz
masasl, yonetim kadernesi arasrndaki iletigim cep telefonlan aracrhfr ile yilriitiiliir. ilk gokun
atlafllmasr ve onceden tespit edilmiq dnemli numaralara orLcelik tamnmasrndan sonra kriz masasr
ve ycinetim kaderrLesi arasrndaki muhabere yiikii dahili telerfona kaydurlrr, gahgan ekipler iletigim
kurmaya devam e<lerlel.



b. Acil durumun olqimasrnt miiteakip olayrn ycinetim grubu I Lriz masasr iiyeleri ve di[er personele
duyurulmasrnda uygulanacak iletigim zinciri llk-l' de belirtilmigtir

c. Birimimiz iletiqim araglanmn kullanrm oncelik srasr agaf:Lda oldu[u gibidir, hangisi kullamlrrsa
kullamlsrn krsa ve oz kon.uLgma yaprlmasr esastr.

(1) iq hat te,lefon (2) Drg hat telefon (3) gahsi cep telefonlarr

2 |.2.9 . KURTARMA E KitPLERiNiN T orlANMASI, FA.drLiyETLEniNiN BA$LAMAST

2t. Do$al afet veya baqka ne<lenle acil durumun olugunu miitroakip ttim kurtarma ekip liderleri Acil
Durum Yaineticisi velveya A.cil Durum Yetkilisi ile irtibata geger, kufiarma ekibine ihtiyag olup
olmadrfr konusunda dn bilgi alrr, bu aradet ekipler toplanmaya baqlar, Afetin briyiikliiftine,
birimdeki hasar durunlutna ve yclnetimin karanna grire kurtarma ekiplerinin tamamr ya da
belirlenen ekiplerin gorerdendirilmesi ve organrzasyonu kriz masasmca yaprlr.

b. Do$al afet nedeni ile birirr drqrna kurlarma ekibi giinderilrnLesi kararrnr kriz masasr baqkam verir.

2.2.10. DOGAL GAZ, Ttilp cAZ, LABORATUAR KAqAK KONTROLU

Dolal afet veya baqka nedenle olugan acil durum srenmda birimin gahqrr durumda olmasr
halinde birim igindekii ilk kontroller sorurnlu personel tetrafrndan yaprlrr.

2.2,II" GUVNNLICiIV SAC}LANMASI

o Kurtarma ekibincle olup ayrrca gcirevlendirilen personel;

- Kurtarma ve Tahliyr; iglemi yaprlan yerde gerekli ,Ciizeni saflar. Gorevliler haricindeki
gahrslarm bdlgeye girmesini onler, bdlgeyi emniyet qeridi ile gevirip kontrol altrnda tutar,

- Kurtarma ve Tahliye iglemi yaprlan yerde grkar"trlan malzemenin listesini tutar, ilgisiz
kigilerce karrgtrnlmasrna, ya[malanmasma, ahnmasrna r:ngel olur,

- Kurtalma iqlerni smarstnda kullamlan iq makinesi ve ekipmanlann ilgisiz kiqilerce ahnmasr,
kullanrlmasr, yafmalanmaslna engel olur.

2.2.12" QAI,I$AN PERSONET,i nilCilENDiRMEK SURETiyT-n pANicE ENGEL
OLUNMASI

Kriz masasrndil ilk bilgilerin toplanmasr ve ilk deferler:Ldirmenin yaprlmasmr mtiteakip, afetin
birimdeki etkileri ve bunclan soffa personelin yapmasl gerel<en hareket tarzrnrn belirtildigi "Acil
Durum Yonetim Grubu" ta'raLfindan onaylanmrg duyuru Sosyal Dayamgma / Halkla iligkiler ekibince
perrsonele duyurulur.

2.2.13. giRiIvI ACiL MUD,AHALE PLANLARININ DEVFIEYE SOKULMASI

Acil durum sonrast bilinnler daha oncedenhazrlamrg olduklarr acil mtidahale planlarrnr ayrrca
talimat beklemeksizin devreye alrrlar.

a. Birim acil mi.idahale planlarr birimdeki personelin can emniyeti on planda olmak kaydryla
birimdeki hasarrn tespifi, krymetli kayrt ve evrafm emniyetini, tahliyesini saflayacak tedbirleri ve
bunun uygulanm:rsrna ;grJnelik detaylarr igerir (kurtarmada cincelikli malzeme ve evrafm
belirlenmesi, bunlarm markerlanmasr, kim veya kimler tarafindan nasrl emniyete ahnacafr veya
kufianlacag gibi).



z.z.r4" ir,r ynnuM vE snGr,rr nizvrnrr,nni

tL. Birimdeki hasar durumuna gr:re acil mi.idahaleler rginhanr bulundurulmasr gerekenteghiz,athanr
bulundurulur.

b. Acil Durum araclye diljer ulagrm araglan bina dntindeki alana park eder.
o. Do$al afetin olugunu rrLiitteakip ti.im ilgili ekipler ayflcatalimat beklemeksizin kendi imkanlarr ile

birime gelir, evinLin vey'a ailesinin afetten etkilenmig ollmasr halinde durumu hakkrnda kriz
masaslna bilsi verir.

BOLUM 3 . T.E'I'I(I vE SORUMLULUIKLAR

3,,1. i$vEREN vEtilLil ,lcil_, DURUM y0NETicisi / ACiL
DURUM YETKiTJiSi / KRIZ MASAST UYN:TERi

a. Acil durumun olu;;masr durumunda ilk haber verilecek kiqilerdir.

b. Qahgma giinii ok;un olmasrn acil durum si.ireci baqlatrlrr ve plan ytiriirli.i[e konur. Olayrn
boyutlarrna gdre tist y6netime bilgi verilir.

c. Kriz masasmt oluqtururlar, acil durum stireoinin igleyigini kontrol ve koordine eder-ler.

d. Acil durumda kullanrlacik arag, gereg ve ekipmamn her arr kullamma hazu bulundurulmasmdan
Acil Durum Yetki.tisi sorrmludur.

e. Acil Durum Yetkilisi,'ferngm scindtirme, Qevresel Kaza t\cil Mi.idahale, Kurtarma ekiplerinin
yrlda en az2 defa tatbild e[itim yapmalarrm sa[lamaktan sorumludur.

1r Periyodik kontrol ve yrl<la en az bir defa tatbikat yaprlmeLsrnr saflar. Tatbikat Ek-6 da sunulan
tatbikat formuna kaydedilir.

3.2. YANGIN SoXDURME nrini
tr. "Birim Yangm Sdndil'rme" ekibi; segilmig, efitim almrg 3' kigilik ekipten ve "Birim Yangm

SondUrme Sorumlulanndan" olugur. Bu konuda gdrev alan personel "Yirngrn Onleme ve
Sondiirme Talimatr 'ncla''' belirtilen esaslar dolrultusunda yangrna miidahale erderek scindi.irmek,
yangm bolgesindeki insian ve malzemenin kurtanlmasmdan sorumludur.

b. Yangm scindtrme arag, E\ereg ve teghizatmm her an hizlmete hazrr bulundurulmasrndan ekip
liderleri sorumludur.

o. Herhangi bir acil dururnun olugmasr halincle veya tabii afe1. durumunda ttim ekip personeli ayrrca
emir beklemeksizin gcile.re baglar,

d. Kriz masasr olugtuLrulmasmdan sonra ekip kriz masasrmn diirektifleri dofrultusuLnda hareket eder,

e. Birimde mevcut yangln gtivenlik sistemlerinin listesi, yangm sondi.irme sistemlerinin yerlegimi
Ek-S'de sunulmakJadu.



a,

b.

:3.3. qEVRESEL IK&ZAACiL DITRUM M]UDAHALE EKiBi
a. Herhangi bir tabiii afe1r., k:aza veya olalarr tistti durum soffast ofiaya grkan gevresel kirlilife

mi.idahale ederek, gevre)/e olan olumsuz etkilerini orladan kaldrrmak en aza indirgemek igin
gereken tedbirleri almal< rlokiilen maddenin temizlilini yapmak,

tr, Seqilmiq Yapr igleri ve Trelknrik Daire Baqkanhfr personelinden oluqan ekip herhangi bir tabii afet,
kazaveya olafan i.istii ilurnrm sonrast otomatik olarak faaliyete baqlar,

c). Ekibin miidahale etti[i hr:r olayn kayrtlarr tutulur ve ileril,e d<intik dtizeltici, iyilegtirici, kazanrn
tekrannt dnleyici tedbirler ahnrr, almmasr igin ilgili birimlere onerilerde bulunur.

9,4. iT,T HASAR IESPIT VE ACiL MUDAHALE EKiPLERi

Uygun nitelikteki persionelden segilerek olugturulmuq, IDk3-B isimleri belirtilen ekipler acil
durumun olugumunu rntiteakip otomatik olarak Rektcirltik Oto Parkr oniinde toplanr, durum
defierlendirmesi yapar.

Ekip liderleri mevout alrr,,

Ekipler kriz masasr yetkilileri tarafindan durum hakkrndar bilgilendirilir ve belirtilen koruyucu
teghizatlan kullamrlar,

d. Gcjrev alanlarr belirlenLerr personel en seri gekilde sorumlu oldu[u bolgeye giderek on hasar
tespitinde bulunur ve kliz nnasaslna bildirir,

e. Miidahale edilecek enkaz;m durumuna bafh olarak uygun lurtarma aletleri ile teghiz olan ekipler
liderleri yonetiminde gahgmalara baglarlar. Oncelikle Lririm tespit sorumlulanrun toplanma
bolgesinde aldrklarr nrevcutlar ve di[er verilere gdre enkaz altnda kaldrLfir tahmin edilen
personele ulagacak gekilde gahgmalar kriz masasr tarafindarr yonlendirilir.

3.5. ir.,r YARDINT EKiBi
a. Birimde personele ilk nriidahalenin yaprlmasr,

tr. Arnbulans ve di[er: gerek.li olabilecek ulagun araglarma ula;;rlmasr sa[larur,

o. Dofal afetin olugunu rniil.eakip ttim sa$rk personeli ayncatalimat beklemeksizin kendi imkanlarr
ile birime gelir, evinin \/eya. ailesinin afetterr etkilenmig olmasr halinde durumu hakkrrrda kriz
masaslna bilgi verrir,

d. Acil durumun tipiL ve boyutlartna gdre bu durumdan etkilenen personelin b;irimde yaprlan ilk
yardtmt mtiteakip hastem,s:ye sevkinin gerekmesi halinde ilgili hastane ile gerekli koordinasyonu
kurar.

e. Acil durumun tipi ve tro'yutlarma gore bu durumdan etkil;nen personelin adedinin fazla olmasr
halinde gevre hastanele,rclen, ozel girketlerden ambulans talebinde bulunur, dunum hakkrnda kriz
masaslna bilgi verrir,

f: Acil durum nedeniyle, hastaneye sevk edilen personeliin hangi hastanelere gdnderildi[inin
kayttlarrm tutar, sosyal hizmet grubuna vekrizmasastna bu bilgileri verir,

3.6. sosyAl, YARDTM / HALKLA iLi$Kil_,ER EKiBi
na yakrn bolgede toplanarak fa ine baglar,



b. Acil durumun galtgma gtinii ve saati drgrnda olmasr halinde ayflca gafrr beklemeksizin bir araya
gelirler,

Acil durumun galtgma saatleri iginde olmasr halinde ailelerine ulagamayrp onlardan haber
alamayan gahganlarrn aileleri ile iletigimlerine yardrmcr olur,

Do[al afetten etkilenen personeli tespit edip onlarr ziyaret ederek durumlarr hakkrnda bilgi alrr,

Ailesi dofal afetl.en etkilenen personeli arayaruk ihtiya,glarrm dlrenmeye gahgr, birim kriz
masasr yetkililerinLden, bcilgo Wiz masasr yetkililerinden a.ldr[r bilgilere gdre afetzede personeli
bilgilendirir,

Kuftarma ekiplerirrde g;6rev alan, bu maksatla ailesi ile ilertigim kuramayan personelin aileleri ile
aralarmdaki bilgi zkrgrn rsa$ar,

Afet bdlgesine yardrnr gondermek isteyen personel ile temasa gegerek ydnetimin ve Wiz
masasmm talimatlan dolrrLrltusunda gerekli koordinasyonu yapar,

Toplanma alanlarrnda bekleyen personelin genel durum hakkrnda bilgilenmesini sa[lar,(Kriz
masasl tarafindan duyurulmasr gereken konular personele duyurulur),

NOrtJu 4 - ACIL DURUMDA uirxeT EDTLEc]EK
HUSUSLAR

4"1.C}ENEL

a. Sakin olun ne olduL[unuL anlamaya gahgm,

b, Acil durumun tipini anladrktan soma bulunduSunuz ofiamda size zarar vermesi muhtemel
materyalden uzak durmaya gahgrn,

c:,. Planh ya da sizce en emniyetli kagrg yoniinii segmeye gahqrn,

d, Seqti[iniz ycintin en emniyetlisi oldugunu tekrar irdeleyin,

e. Unutmayrn kagmak her zarnan en iyi gciziim de[ildir,

f: Kalmaya yadaka5;maya leangisine karar verdiyseniz kafantzrveyldiz:dinifizii mutlaka emniyete alm,

g. Ortamda duman veya gaz:, varsa solumamaya gahgm, ortamr terk edin (dumanl

d"

f!

{,D'

h"

\^t$t



h. Bulundulunuz mahalli terk ederken acil durum plamnda belirtilen cinlemleri ahp o mahallin
emniyetini sa[layarak terk edin.

4.2. DEPREM

Deprem yer iginde fay olarak adlandrrrlan krrrklar: tizerinde biriken bigim de[igtirme
enerjisinin aniden bogalmasr sonucunda meydana gelen yer degiqtirme hareketinin neden olduFrr
karmagrk elastik dalga hareke1.idir.

4.2.I. DEPREM ONCNSJ T.IDE YAPILACAKL,AR

Planlayrn

o Ya$adrErntz I tsulundufunuz mekam inceleyin. Korunma igin bulunacapnrz yeri ve muhtemel
kagrg yolunu belirlLeyirr,

. EEer bulundufunuz no,ktadan kendinizi 10-15 saniye iginde bina drqrna grkartacak ve gtivenli bir
agrk alana ulagttracak pozisyonunuz varsz\ bu yolu saptayrn. (Bu ydntem sadece zemin ve 1.

Katta olarrlar igin gegerlidrir.)

"n. Yaqam ve Qahgma Alarnlarrnrn Dofial Afetlere Hazrrlanmasr

r Raflann giivenli bir qel,:ilde duvarlara asrh oldu[undan emin olun,

o Btiyi.ik ve a[r nesnelerin altraflara konduSundan emin olun,

o $igeleri, camlar ve porselenleri algak yerlere koyun, dolaplirrn kapaklarrnr srkrca mandallayrn,

o Resimler, aynalar vs. ajjrr nesneleri , koltuklaldan ve insanlarrn oturduklarr yerlerden uzakyerlere
asln,

o Bilgisayar vs. altlanna karymayr rinleyici lastik takozlar koyun,

o Tepede bulunan lambalarr destekleyin,

o Haiah elektrik ter;hizatuu onann. Bunlar potansiyel yangm riskleridir. Bunun yanrnda esnek
kablolar kullanmaya gahrpm,

r Yerdeki ve duvarlardal:i gatlaklarr onarrn. E[er yaprsal bozrukluklarrn igaretleri varsa bir uzmarun
gciriigiinii ahn,

r Yanrcr ve ev kimyasallaruu rsrdan uzak tutun; giivenli bir dolapta saklayrn.

b. Qahgma Alanlannda 'fehlikelerden Once Yaprlacaklar

. insanlaronceliklidlir.

e Hayati kayrtlarL ve yiil<sek tinem arz eden egyalarr tagryrn v,oya giivenli bir yere koyun,

. Camlarr plasti ile bant yardrmr ile kapatrn,



. Su, gazve elektrik kaynaklarrnrn elitimli kiqiler tarafindan kapatrldrfrm kontrol edin,

" E$yalarr camlardan uzak ve suyun erigemeyece[i yerlere taqryrn,

o Raflan, dolaplarr ve dilferr egyalarr bantlar ile devrilmeyecel< gekilde ba[layrn,

o Dr$ kullamm egyalarmr bina iginde giivenli bir yere koyun,

o Beraberinizde personel listesi, sigorta, finansal kayrtlar, envanter, acil durum planlarr, ve
teghizatmr alm,

o Binaya geri doniig srrastnda giriq iglemlerinde ydnlendirme yapmasr igin bir personeli alayrn.

c. Yaqam ve Qahgma Alanlarrnda Giivenli Yerlerin Tespit Edilmesi

o AErr masa ve srralann altr (Metal bacakh sa[lam yaprh)

o Koridor igleri

o Odalarrn ve kemerlerin kd$eleri

o Krrrlabilecek camlardan, pencerelerden, aynalardan, resiml,erden, ya daiizerinize dtigebilecek afrr
kitaphklardan ve mobi,lyallardanuzak yerler, Bina drgrnda giivenli yerleri belirleyin. Binalardan,
a[aglardan, telefon ve erle,ktrik direklerinden, iist gegitlerden ve veya gegitlerindenuzak durun.

4,2.2, DEPREM SIRASII{DA YAPILACAKLAR

Uygulayrn:

Deprem anmda 10 -15 sani;ge iginde bulundufunuzbinayr terk edebiliyorsamz derhal kagm, yoksa

tr;tivenli bir yer bulun.

. ilk sarsrnttyt hissettifiniz anda sakin olun. Pani[e kaprrlmayrn. Panik sa4rkh diigiinmenizi
engelleyecek, ha1:ah, biling drqr hareket etmenize yol agacaktr. Bilingli dtgiinebilmek,
hazrrlrklanmzr felaket anurda de[ii, daha once yapmanrzal,e planlamanrzabaphdrc.

. EEer binayr terk edenril,otsamz, daha 6nce belirledifinizr yaqam iiggeni alaruna gidin ve yan
yatarak cenin pozisyonunu alm.

o Kesinlikle oradan orayatroqmayrn ve ayaktadurmaym.

a" Kapah yerdeyseniz;

o Sakin olun,

. igerde kalm, bina drgrnir kogrnayrn,

o Asansor ve merdiveni llullanmayrn, ilk tehllike arz eden yerlerdir,



o Masa benzeri sa[Lam bir: koruyucunun allltna girin (bina ve oda igindeki en gtivenli yer tespit
edilmeli ve bilinmelid:iD,

. Ba$rmzr saklayrn ve harrelket etmeyin,

o Yiiksekligi 1.5 m.'yi gegmeyen (iistii bog sallam sabit tezgah vs.) bir cismin yamna anne
kammdaymrg gibi yat::r;r, hayat i.iggeninin otrugma ihtimali kuvvet kazant.

o Pencere ve cam egyalardarruzak durun,

o Kayabilecek veya devrilebilecek kiitiiphane, dolap ve diler e$ya ve malzemedenuzak durun,

o Hissetti[inizde "L)EPRE.M" diye ba[rrrn 've herkes emniyetli bir gekilde onceden tespit edilen
yerlere gitmeli,

. ikinci deprem tekrarlayatrilir bu nedenle sakin olun,

c Telefonlarr gok acil durun:Llar: haricinde kullanmayrn.

b. Drqarrdaysanrz

o Binalardan, afiaglardarr., dlireklerden ve reklam panolarrndanuzak durun.

c. Duran Aragtaysanrz

. Binalardan, i.ist ve alt gogitler:den uzaklagrn, agrk alanda bulunun ve aragtan grkmayrn.

Deprem bagladr[rnda rterede olursamz olun, hemen kendinizi korumaya ahn ve sarsmtr durana
kadar orada kahn.

rl. Hareket Eden Aragtarysanrz

r Aracr durdurun ve araom iginde kalm,

e Kriprtilerden, alt ve iist gr:r;itlerden, binalar ve elektrik direlCerinden uzaklagm,

o Yolu kapatmamaya oz,e:n gd,sterin,

o Sallanma sona erdi[inde tedbirli olun. Depremin zarat' vermiq olabileceli rampalardan ve
kopri.ilerden gegmeyin.

e. Otobiisteyseniz

o Otobiis durana kadar ]l<olhr[unuzda kalm,

f. KalabahkAlandaysanlz

o Ezilmeyecefiiniz bir noktaya srfrnmaya gahgm,

o Yiiksek yaprlarrn bulunLdufiu yaya yollarr ozellikle tehlikelidir,

o EEer igerideyseniz:, devrilen kolonlar vb. garpabilecepi igin drgarrya kog

t\-u,,



. Alrgverig merkezlerinde, ,on yakrn mapazaya srfrmn,

o Pencerelerden, vitrinlerden, projektorlerden, afrr egyalardan, dolu raflardanuzak durun.

4,2,3. DEPREM SONRASIN DA YAPILACAKLAR

Muhtemel bir deprerne kargr hazthk, sallanmalar biLttikten soffa meydana gelen goklar,
yangrnlar ve gok ytkrcr hasarlar s<iz konusu oldu[unda ne yapmak ve ne yapmamak gerektifini igerir.
S,iizii gegen tehlikelere kar;n so[ukkanh olun, sakin davramn. Oncelikle, hayatr tehdit eden durumlarr
drikkate ahn. Unutmayrn ki. J2 saattenuzun bir stire yalruz bagrmza kalabilirsiniz.

a. Deprem Sonrasrnda Ar:trp Depremlere Hazrrhkh Olma

Ana depremden daha hafif giddette de olsa, artgr depremler ek zarur meydana getirir ve zarar gdrmiig
yaprlarrn tamamen gokmesinLe neden olabilir. Arlgr depremler; depremden soffa ilk saatlerde,
gr)Lnlerde, haftalarda hatta aylarda meydana gelebilir.

o Yarah ve enkaz ahrndal<i insanlara yardrmcr olun,

. Uygun olan her yerde iJkyardrm yaprn,

o Ciddi bir gekilde yaralarunrq kigileri, daha fazla yaralanrnalanna neden olmamak igin hareket
ettirmeyin,

o Yardrm igin telefon edin,

o Zarar gormi.iq binalarrn drqrnda ve uzak bir yerde durun,

o Yetkililer giivenli oldtriiunu sdylemedikge binalara donmeyin,

o Telefonu sadece acil ihtiyag durumunda kullarun,

o DaErlan ilaglarr, beyazlatrLctlan, gazryadayanru srvrlarr ternizlemeye gahgrn,

o Gazyada difer kimyasallarrn kokusunu aldrlntz alanlarr tr:rk edin,

o Klozet ve dolaplarrn kaperklarrm dikkatle a<;rn,

t Zarar durumunda bacalarm tiim uzunluklanm kontrol edin. Fark edilmeyen zatar, bir yangrna
neden olabilir.

Deprem sonrasrnda nasrl davranacafirnrz iinemli.

Panife girmemek, fisrltrlara kulak asmamak,

Kurtarma gahgmalarrna l<atrlmak gerekiyor'.

/



4"3. YANGIN

4,3.I, YANGIN SIRAS]II\DA YAPILACAKLAR

&. Sakin olun,

b. Yangrn baglangrg noktasrnr ve sebebini gdrebiliyor musunuz?

c. E[er cevabmtz evet ise yangrna neden olan iig temel maddeden birini (rsryr, yaruot maddeyi,
oksijeni) ortadan kaldrrdrfrnzdayangrmn sirinece[ini akhnrzdan grkarmaym,

d. Eler cevabrnrzhayr ise lir:ndinizi srcak ve dumandan koru'yarak (rslak bir ortii ile kafa ve viicudu
sararak) yangm grkrq 'yollarrnr takip ederek bulundulunnz yefi terk ederek binadan grkmaya
gahgm,

e. Srcak dumant ciferlerinize gekmemeye gahqm, yanmaktzrn kurtulsamz trile ciferlerinizde
olugacak hasar dli.imctil s onuqlar do [urabilir,

f: Bulundu[unuzyerilkatt tr:rk ederken iist katlara dofru grkmayrn (ornefin 5 kat]Lr binada yangn2.
Katta grkmrg olsa rre 1, Kata inemiyorsamz en emniyetli kat 3. Kat, en tehlikeli kat ise 5. Kattrr),

g. Asansor boqluklarr havalandtrma kanallarr yanan gazrn grkrq noktalarrdrr,

lr. Buhrndu[unuz odaya drunan girigini engellemeye gahgrn, heyecanlanmaym mevcut oksijeni
idareli kullanmak duru.mLumda oldufunuzu unutmayrn, bililerinin size ulagmrk igin ulragtrlrm
diigiiniip sakin ve bilingli davramn,

i. Bulundu[unuz odadaki kolay yanacak maddeleri yangilnm yayrldrpr ydnden uzaklaqtrrmaya
gahgm,

j. Yangmm merdiven boqlufundan yayrlmasr halinde, panik halde merdiven bogluguna agrlan
kaprnrzr aglnpntzcla od.anrzdaki oksijenin merdiven boglufundaki ategle bulurgmasr neticesinde
yiizijnijze dofm bir patl.arnia olaca[rnr unutmaym, briyle bir durumda kapryr agmaym,

k. Duman dolu bir yerden grlr;mek zorundaysanw derinnefes alm ve yerde si.iriinerek ilerleyin,

l. Yangrn sdndrirme cihazl lkullanmantzara}menyangm sonnliiyorsa, cihazr oldufiunuz yere brakm
ve hemen drgarr grkrn,

rnL. Duman alarmlart gok faz:la duman oldu[undan dolayr gahgmryor olabilir. Acil durumun gergek
oldu[unu ve dtqart gtlcrratrarr gerektifiini bildirecek gekilde insanlarr uyarm. Eger asansorii olan
bir binada iseniz merdi''renleri tercih edin,

n. Yangrndan saklarunaya gatrrgmayrn. Eqyalarmrzr olduklarr yerde brakrn ve kendinizi korulrrn,

c'. E$er ana qrkrg yohrnuz dunanla kaplanmrgsa; ikinci yolu deneyin. Kahn ve yojjun duman altrnda
yo lunuzu bulamayabil ilsiniz,

p. Kapalr bir kaprdarl lsr;miaya galtgtyorsan:.:, ehnizin tersiyl: kaprrun kolunu ve kiriqlerini kontrol
edin. E[er kapt serinl;i: 'rze kapmrn iisti.inclen ya da altrndan duman gelmiyorsa kapryr yava$ga
agrn. Eler kaptrun ark.a.smda duman veya alev gdrtirseniz, kapryr kapayrn ve ikinci grkrg yolunu
kullanrn. Eler kapr stca.ksa, kapryr agmadan ikinci grkrg yolunu deneyin. Kaprya dokunmak,
kapmm arkasrndaki nruhtemel tehlikeleri tespit edebilmeye yarayacaktr. Elinizin tersi ise
parmaklar ve avug igirre g;iire rsrya daha duyarhdrr.

q, Eler duman, tst ya da alevler grkrq yolunuzu kapatrsa; giivenli olarak drgarrya grkamayacaksanrz,



agm ve pencerenirL dtpma. bir yastrk koyun. Drgarrya koydu[unuzyastrkya da agrk renkli giysiler
ilgi gekerek itfaiyecilerjin sizi bulmasmr kolaylagtrracaktr,

r. Eger odada bir teleforlvrtrsa itfaiyeyi arayrn ve yerinizi bildirin. Kapmm cluman girebilecek
yerlerini havlularla kaltaLrnaya gahqrn. Yardrm igin pencere kenarmda bekleyin. itfaiyeciler ilk
geldiklerinde binarlan grkmarnrg insanlarr arag tracaklardrr.

4 ":3,2, YANGINDAN SONIRA YAPILACAKLAR

et. ihtiyag duyulan yerde iJtk yardrm yaprn,

b, Yardrm ekibine haber v'erdikten soffa yamklarr so[utun ve enleksiyon kapmasrm engellemek igin
tizerini kapatrn. Ciddi ),amklan olan kigiler mtidahale edilmeden; profesyonel ellere teslim
edilmelidir,

o. Yangrndan zarcr tr4ormiig binalara yetkililer izin vermeden drSnmeyin, bina iginde nefes almayr
zorlagtrracak gazlar ve durnan kalmrg olabillir,

d, Yaprsal zararlan aragtrm. Yetkililer size binaya girmenin giivenli oldu[unu sdylemiq ancak
aragtrrmalarrnt tarnamleffIaml$ olabilirler. Tamirat gerektiren hasarlarr belirleyin.

e). Gaz, elektrik gibi tesisatlann giivenli oldulurrdan emin olrun. Yangrn hasar vermig ancak tesisat
duvarlann altrnda olduiiundan siz zaran fark etmemig olabi.lirsiniz.

f. Stcafa, dumana ve ise mtafi)z kalmrg yiyeoekleri atrn. Yangmm ortaya grkardrfr yiiksek srcakhk
yiyeceklere zar ar v errrri g olabilir.

g, Sigorta gir:ketinize haberverin. Zarar grirmiig egyalarrnzr envanter grkarrlmcaya kadar ellemeyin.

4":3.3. SU BASKINI / SEL'DEN ONCE YAPILACAKLAR

zt. E[er uzun bir zamandrr yofun bir gekilde yafmur ya[ryorsa; bir sele hazrrhkir olmak gerekir.
Seller toprafrn suya doymasrndan soffa meydana gelir,

b, Acil durum bilgisi igin tarprnabilir, pilli bir radyo bulundurun,

c. Olasr sel durumlLarrncla e[er aracrnrzr durduracaksarrrz:,, nehir kenarlarmdan uzak yerlere
brrakmaya gahgrn. Sel sulan hrzla yi.ikselip arucnrzr siiriikleyebilir,

cl, Su kanallanna yaktn yrlr.lerde bulunuyorsamz, mesafenin sizi yamltmasma izin vermeyin. Baraj
yrkrlmalarr ya da ani baglayan bir yafmur, kanallarda bulunan suyun tagmasrna ve o alana ani bir
sel baskmrna neden olabilir,

e. E[er yerel otoriteler tarafindan uyarrlmrg iseniz; ttim gi.ig llaynaklarrnr kapatrn. Gaz vanasrnl
kapatrn.

f: Sigorta poligelerirri, doktimanlart ve difer degerli evraklarr giivenli bir kutuda saklayrn. Bu
dol<iimanlara hrzh ve kolay bir gekilde ulagmanrz gerr:kebilir. Sel srrasmda en az hasara
ulrayacak gekilde, gflvenli bir yerde saklayrn.

4.:],4, SU BASKINI / SEL SIRASINDA YAPILACAKLAIT

a. E[er selle kargr karqrya l<alrrsanrz, hemen yolunuzu degigrtirip farkh bir yoldan gitmeye gahgrn.
Ytiksek yerlere trnnanul



o, Suyun iginde ytinimeye, yiizmeye, araba kullanmaya ya da oyun oynamaya gahgmayrn.
Yi.izeyden suyun ne gekilde hareket etti[i ve akrntrlar hakkrnda fikir yiiriitmek imkansrzdrr,

d" Sel basan bolgelerde yrlanlara dikkat edin. Senler nedeniyle yrlanlar yuvalarrndan grkacaktr,

0, Se.[ basmrg alunda., akaffsu ve nehir yataklarrndan :uzak durun. Ya[rplardan dolayr, yataklar ydn
degiqtirmiq olabilir.

f. Yiikselen sulartn, piri su grkrglarrnrn, hendeklerin yanurda durmaym. Hrzh akan suya
kaprlabilirsiniz.

fl, Sel sularr ile temas etmig ti.im yiyeceklerinizi atrn. Sel sularr, bakteri ve mikroplarr igerir.

h, Eler drgarrda iseniz, yiikr;ek bir yere trrmanm,

i. Sel srrasurda arabakullamyorsaruz:

- Sel basmrg alanlardan y e ltrzl a sel basabilecek alanlar dan uzak durun,

- Akan sulan gegmeye gahgmzryrn. Suyun derinlifini kesin olarek bilemezsiniz.

- Algak yerlerde ve kopniltrder sele dikkat edin,

4.3.5. SU BASKINI / SELDEN SONRA YAPILACAKLA]I

a,, En yakrn sa[hk kurulu;;uinda muayeneden gegin. Sel sulan ,enfbksiyona neden olabilir.

b, Felaket bolgelerinden ltagmrn. Felaket bcilgelerinde bulunmamz kurtarma gahgmalarrm
engelleyebilir sizi de gegitlti tehlikelere maruzbrrakabilir.

c. Sular gekilse de tehlikeler gegmemiq olabilir. Bu nedenle yerel yayrnlarr dinlemeye devam edin.

d. Binalarm gevresinLde hala sel sularr mevcutsa binadan uzak durun. Sel sularr, binanm katlarrna
zarur veip gokmesine neden olabilir.

e" Yerel otoriteler gi.ivenli oldufunu bildirmedikge, binalara girn:ieyin. Gaz tesisatr ve elektrik hatlarr
sel nedeniyle hasar gorrmtig olabilecelinderr ek problemler olur;abilir.

f. Hasar gdrmiig su borulannr, gaz ve elektrik hatlarrm ilgili yetkililere bildirin.

g. Binalarrn iginde sigara igmekten kagrmn. Kapah alanlarda sigera igmek riskli olabilir.

h. Yangrn hasarlarmt korLtrol edin. Gaz kagagr olabilir, elelltril< sisteminde krsa devreler olabilir.
Yamcr ya dapatlayrcr rnercldeler selle beraber gelmig olabilir.

i. Gaz kagaklarmr aragtirm. Gaz kokusu ahyorsanrz ya da p5az kaga$rmn sesini duyuyorsanz, bir
pencereyi agm ve bina1,1 terk edin.

i. Elektrik sisteminin harsannr aragtrm. Krvrlcrm veya kopmug hatlar gciriiyorsanv ya da yamk
kokusu ahyorsanrz ana qalterden elektrikleri kesin. Eler galtere ulaqmak igin suya basmanrz
gerekiyorsa, dnce bir elektril<giyi arayrn. F,lektrik ekipmanr, kullamlmadan once kontrol edilmeli
ve kurulanmahdrr.

k. Su ve la[rm borularrnt kontrol edin. efier la[rm borulanmn zaLrat gdrdiifiinden giipheleniyorsamz
tuvaletleri kullanrnaktirn kagmtn ve bir su tesisatglsml arayln. Musluktan su kullanmaktan
kagmrn. Gi.ivenli suyu, sut rsttrcrlanndanya dabuz kahplarrm eriterek kullanabilirsiniz.

1.. Sel sularr ile gel dikkat edin.



nr. Gevgek srva, duvar ve 1.a',zanlarr kontrol edin.

n1. Sigorta kamt iglemlerl igiirr bina ve di[er yaprlarrnrn fotofraflarrnr gekin.

4,3,6, HER TUNT,tI AF]0,]I'TEN SONRA YANGIN CUVNNI,iGi

- Sel srrasmda ve serlden son-ra yangm tehlikeleri ile kargrlagrlabilir.

- Alternatif rsrtma araglannm yanhg kullammr sonrasrnda yangm tehlikeleri olugabilir.

- Su ile temasa gegen aletl,er ktsa devre yapabilir ve bir yangml baqlatabilir.

o Kimyasal Giivenlik

t\zlakine ya[r gibi dokiilebilecek. stvt yamcr maddeleri aragtrrrn. Dciktilen srvrlan temizleyin .Yamcr
srvilarr rsr kaynaklarrrdan uz:ak 1;utun.

o Elektrik Giivenlifi

- E[er bina selde hasar g;orcliiyse, ana galtere yet da sigorta kutusuna ulagrn ve kapatm.

- Topraktaki tiim kablolarrLrr elektrikle yiikleruniq oldulunu rliigtiniin. Bu televizyonunuzun elektrik
giriglerini de igerir.

- Kopmug ya da hasar gdrmiig elektrik hatlanna dikkat edin. Zarar gdrmiig elektrik hatlannr
yetkililere haber verin.

- Giiq kaynaklarrm agma.dirn once, binayr havalandrrrn. Hav4 binayr kurutacaktrr.

4.4. KIMYASAL T'EHLIKELER

Kimyasallar gevremizirL do[al ve dnemli pargalarrndandrr. Kimyasal maddeler hakkrnda
dtigi.inmesek de her giin kimyersal maddeleri kullanmaktayuz. Kimyasal maddeler yiyeceklerimizi
ta.ze, kendimizi ve gevremiiri temiz tutmarnza. bitkilerin bi.iytimesine, ve daha uzun bir hayat
ya$amamrza yardrmct olurlar. Ilelirli koqullarda, kimyasallar salh[rmrzr tehlike altrna sokarlar. Az
miktarda kullamldrfurda yararh olabilen kimyasal maddeler, fazla miktarlarda ya da belirli koqullar
al trnda zarurh olabilmekterJir:.

o Kimyasal Maddelere Nasrl Maruz Kahrsrnz ?

Bir kimyasal maddeye 3 qekilde maruz kalabilirsiniz:

1, Kimyasal bir maddeyi so,lurnak,

2,, Kimyasal maddeden etkillnmig yiyecek, su ya da ilag almak,

3. Kimyasal maddeye do,kuLnmak, ya da kimyasal maddeyle temasa gegmig olan giysi ya da benzeri
nesnelerle temasa gegmek,



4.5. TEROR
'I'erdrist saldrrrlar; ategli siilahlar, patlayrcrlar gibi geqitli zarar verici araqlarla gergekleqtirilen
saldrrrlardrr.

a, Teriirist Saldrrrlardarr ()nce

o Terorizm hakkrnda bilgi edinin"

r Teroristler, gofunlulcla kendilerine en az zarar gelecek hedefleri ve halkrn arasrna gabuk
karr gabilecekleri alan liarr segerler.

o Teroristler havaalanlan,lbtiytik gehirler, ulusilararasr toplantrlar ve bulugmala\ tatil y<ireleri gibi
fazla dikkat gekrrreden. uz;aklagabilecekleri gibi hedefleri segerler.

r Patlaytct, insan ve arag kagrrma silahlarr, kundaklamada lullanrlan araglan ve silahh saldrrrlarda
kullamlan aruglal konusunda bilgi edinin.

o Herhangi bir terorizrn olayrnda di[er kriz anlannda k.ullandrlrmz teknikleri adapte ederek
kullanmayr o[renLin.

r Qevreniz hakkrncla dil,:kratli olun ve olup bitenlerden haberdar olmaya gahprn.

r Seyahat ederkerL onletnler alm. Goze garpan ve oler[andrgr davranrglarm farkrnda olun.
Yabancrlardan paket kabul etmeyin. Bagajlarrmzr bagrbog brakmayn.

o Acil durum gtkrglarrmn konumlarrnm nerede oldu[unu cilrenin. Kalabahk bir alam, bir binayr ya
da metroyu htzla nastl bogaltacafirmzr dtigtinr.in. Merdiven]lerin nerede oldufunu o[renin.

o Yakm gevrenizi inceleyin. Bir patlama arunda krrrlabile,cek ya a diiqebilecek nesnelere dikkat
edin.

h. Bina Patlamalarrna Elazrrlanma

lleroristlerin kullanaca$r ptal.laytcrlar, binalann yrkrlmaslna ve yangmlarm grkmasma neden olabilir.
Qok kath binalarda ya$ayan veya gahgan insanlar agafrdakileri yapabilirler:

o Acil durum tahliye prosediirlerini gozden gegirin. Yangm q:rkrglarmm konumlanm o[renin.

o Yangm sOndiirticiilerin q:ahgtr[rndan emin olun. Nerede bulunduklamnl ve nasrl kullamldrklarrm
6[renin.

. ilkyardmrkonusundatrilgilenin.

o Binarun her katrnda belillenmig ve herkesin bildigi yerlerdr::

o Taqrnabilir, pilli rarlyc, ve yedek piller

o Fenerler ve yedek piller

o ilkyardrm gantasr ve krlavuzu

o Tehlikeli alanlar k igin floresank gerit bulundurun.



o

d.

c. Bomba ihharlan

Bomba ihbarr alrsantz, arayan kigiden alabilecefintz kadar gok bilgi ahn. Arayan kigiyi dediklerini
kaydedebilmek igin teleforrda tutmaya gahgrn. Polis ve birim ycinetimini haberdar edin.

o Bomba ihbarr aldrktan sc)nra, gtipheli higbir pakete dokunrrrayrn.

o $iipheli paketin etrafim boga.ltrn ve polise haber verin.

o Binayt tahliye eclerken pencerelerin oni.inde durmaktan ve di[er tehlike potansiyeli bulunan
alanlardan kagmrL.

Acil durum ekiplerinin caddeleri kullanmalarrm engellemeyin.

Bina Patlamalarr Srrarsrnda

o Binada bir patlama meyclana gelmigse, binayr en krsa siiredle ve sakin gekilde terk edin.

o Dolaplardarr ya da tavandan bir geyler dtiqiiyorsa, saflam bir masamn altrna girin.

o EEer bir yangrn grkmrgsa;

o Yere yakm durun ve binayr en hrzh gekilde terk edin.

o Islak bir bezle apnrn^ve burnunuzu kapayrn.

o Kapah bir kaprya yaklaprrken elinizin tersini kapryr trrontrol etmek igin kullanrn. Eger kapr
srcak defiilse viicudunutzla destekleyerek kapryr yava$ga agrn. E[er kapr dokunulmayacak
kadar sroaksa, alternatif grkrg yolunu deneyin.

o Alrr durnan ve gazLa cincelikle tavandatoplanrr. Her zamandumamn altrnda kalmayr deneyin.

e. Bina Patlamasrndan lionra

Eler enkazda kaldrysamz;

o Bir fener kullarun.

o Bulundu[unuz yerde kahn. Alztnrzr, mendil ya da bir giysi pargasryla kapatrn.

o Duvarlar ya da borulara vurarak yerinizi bildirmeye gahgrn. E[er diidii[iini.iz varsa kullarun.
Son gare olarak 'ba[rrrn. Ancak balrrmak tehlikelii miktarlarda toz:, ve dumam iginize
gekmenize neden o lacaktrr,

f. Yarahlara Yardrm Etrnek

E[itim almamrq kims,olel enkaz halindeki binadan insanlan kurtarmaya gahgmamahdrr. Acil
Durum Iikibinin gelmesi beklenmelidir.

g. Kimyasal Etmenler

Kimyasallar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler iizerinde toks u
kimyasallar ciddi yalala.nmalara ve dliimlere neden ( i,



gOLtiM 5 . HATII\R TESPITINDE nirxeT EDiLECEK
HUSUSLAR

5.1. GENEL

Binadaki zar arlan inc eleme :

o Binantn deprem esnasmdta. her bir boliimtiniin ne kadar giddette hasar alabilece[ini hesaba katarak
binayr incelemeye alm.

o EEer gok kath bir binadaysanrz, tek kath binalara nazaran daha fazla sarslntr, daha az titreqim
duyarsrruz.

o Ne yapacafirmz hakkrn<la emin olamadrysanrz, vzmanlarrn (sigorta, mtihendisler, mimarlar)
tavsiyelerinri ahn.

o Gazkagaklarrnr aragtrrtn. Gaz kokusu ya da gazkaga|rnm sesini duyuyorsanv,bir pencereyi agrn
ve binayr hemen terk edin, Bina drgrndaki ana anahtardan gazrkapattn ve KIllCi AZ ( 187 ) telefon
edin. Gerz kaga[r ve yalror srztntrsr olmadrfrndan emin olana dek kibrit,gakmak ateglemeyin. Eger.
gazherhangi bir nedenle kapatrldrysa, mutlakabir uzmantarafindan agrlmasma dikkat edin.

o Elektrik sisteminin zariur\nr araqtrm. Krvrlcrmlar, ylpranml; ya dakopmug kablolar gcirtiyorsamz,
yanrk kokusu altyorsaruz, ana sigorla kutusu ya da qalterden elektrikleri kesin.

o EEer sigorta kutusuna ulergmak igin suya girmeniz gerekiyorsa once elektrikgiye ulagrn.

o Kanaliz?Slorn ve su borularmm hasanm kontrol edin, kanalizasyon tesisatr zarar glrmtig ise,
tuvaletleri kullanmaktan kagmm.

. EEer su borularr zarar g;onrniiqse, musluklardan su kullanmaktan kagmm.

o Yrkrlmrg elektrik hatlarrndan en az I0 metre uzak durun.



ACIL DURUM ORGANIZA.SYON
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U9 kiqilik giuptan
oluqur. Yetersiz :'l
kalmmasr halinde kriz
masasr kuruLhLr.

Mtidahale
yaprlrr.

Acil durum ycineticisi bagkanhllrn da, Etkilenen alan
ycineticisi, insan kaynaklan bilim yrineticisi, teknik destek
elemanrr ve haberlegme ydneticisinden olugur.

1 rtuz I\4ASASI i -

GUvenlik Ekibi
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Herhangi bir acil
durum veyakaza
sonrasr oftaya grkan
gevresel kirlilige
miidahale etrnek,
gerelcli tedbirleri
alrnak, temizliIini
yapmaK,

Kuftarma ve tahlil,e
iglemi yaprlan yerde
gerekli dtzeni
saflar. Bolgeyi
emniyet geridi ile
gevirip kontrol
altrnda tutar. Birim
personelinden
oJugur.
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^,$.,L,\I lfur\J
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Biri ekip lideri
personel sayrsr/20
kadar il-$rardrm
elitimi g6rmiiq
personelden

+.,
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E}iR YANGIN HALiNDE
r) TELn$r,ANMAyrNrz1 vE yApACAGrNrzr oNcpnBN niliNiz,
2) BULTINOUGTXUZ l'I]R]DE YANGIN ineaR nuGvlEsi VARSA BASINI,I sicoRrar.anr

KAPATINIZ.
3) YANGII{I QEVRENIiiIDEKILERE, qEVRE KAT VE eiNaTaRDRTiTBnE DUYURTINUZ.
4) irFaivp rngrir,arlllA HABER vERMEK iqiN lrroy ]{uMARAyA TELEFoN ptiNiz.
5) YANGD{I HABER'r'IlRMEK iqN ossrzT zo3s7 / stor N UMARAyI ARAyNIIZ.
6) vANGTN ysRiNiN ennpsiNi KrsA vE loGnu silniRiNiz.
7) vrUvKuN isp vet{cntN ciNsiNi eiloiRNiz. lniN;r, AKAR.yAKrr, DoGAr cAZ,LpG

ciei.r
S; iTTAIVB GELENE K{DAR. YANGININ eUWT,{BNlgsi iQN YANGIN sCxnunvB

cinazr,ant irB vuoaHALE BoNiz.
9) YANGN{ YAYIL]W\IYIASI iqiN TAIT VE PENCENETBNi KAPATINZ.
10) YANGD{ ANINDA rsNnNizive nagralARrNr rBHLirpyE ATMAyrNrz"
t t; cOnEvLirgRDBN BA$KASININ yANGTN ALANTNA cinvBsNE ENGSL oLrrNUZ.
tz; reurivE ESNASnula oNcBr_ir snnsnrr siriNiz.

Ilu bdliim binalarrn yangmdan korunmasr hakkrnda yonetmelik gerelince Yangm
onleme ve Sondtinne Yonergeii dogrultusunda hazrrlanmrgtrr.

Amag: Bina ve kat igeresinde grkabilecek baglangrg yangmlanmn sdndtiriilmesini,
itfaiye gelene kadar: triiyiimeden kontrol altrnda tutulmasmr, yayrlmasmr onlemek can ve mal
kaybrm azalhlmasr ar;il tedbirlerin uygulanmasrdrr.

Ilirimimizde q:altgan tiim personel, o[renci ve ziyaretgiler yangrna sebebiyet
vermemek igin tedbirlii olmaya ve bildirimde belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdur.
Yangtna kargr bina igirrde korunma tedbirlerin aldrrrlmasrndan, yangm srjndtirme
malzemelerin korutrmasmdan vehazr tutulmasrndan, ekiplerin oluqturulmasrndan ve yangln
esnasmcla sevk ve idare edilmesinden igveren vekili sorumludur.
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