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1.1. AMAQ
Bu planrn amacr, acil durumlarda yrinetimin siiratli ve do$rru karar almasrnr saflayacak verilerin
toplanmast gahqma plantnm olugturulmasl, can ve mal koruma onlemlerinin almmasr, hasar tespit,
acil miidahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi.

I.2. KAPSAM
Bu plan ttim Bingril Universitesi Isr Merkezi gahganlarrnn kapsar.

r.z.r. ig YERiNiN TEKL,IKE SrNrFt
r.z;.2.

:

ig vERINDE eALIigz\N'TopLAM rERSoNEL sAyISI

5

1.3. ACiL DURUMDA TBMEL YETTi VN SORIJMLULUKLAR
1.3.I. ACiL DURUM
Deprem, heyelan, su baskmr, sel, yrldrrm diiqmesi, yangm, sabotaj, ter6r, dofal afet veya
b.agka nedenlerle ortaya q:rlan hasarlar ve bunlar neticesi otl;aya grkan dunrmlarda Bingol
Universitesi Isr MerkezindLe olugacak bu ve benzeri olaylarrn Univeisitemize etkileri

1.3.2. ACiL DURUM ORGANiZASYON YAPISI
Yukarrda belirtilen aoil durumlardan herhangi birinin veya birkagrnrn bir arada oluqmasr
durumunda ilgili birim duruun hakkrnda REKTORLUGE ve orl.aya grkan durumla ilgili kamu kurum
ve kuruluglarrna (Valilik, Belediye, itfaiye, AFAD...) haber verir, olayrn tipine biiytiklii[iine, mesai
saatleri dAhilinde olup olmadr[rna gore "ACIL DURUM MUDAHALE EKIPLERI "tarafindan olaya
miidahale edilir" Bunlann yetersiz kalacafrna karar verilmesi halinde kriz masasr oluqturulur"
De[igen durumlara gdre uyguLlanacak tegkilat yaplsr ve hiyerar;rik iligkiyi gdsterir gizelgeler Ek-l'de
sunulmugtur.

I.:J.2,I, YANGIN SONUUNME BKiBi

Birim yangm scindiimre ekibi, "yangrn sdndiirme sorurnlusu" segilerek e[itim verilmig olan
personelden olugur. Ekibin hiyerargik yaprsl, gorevli personelin kimlikleri, yetki ve sorumluluklar ile
yapacaklart sralt iglemlere iligkin detaylar '6Yangrn OnlernLe ve Stindiirme Talimatr'nda" yer
alrnaktadrr. (Ek-2)

t.:\.2.2. QEVRESEL KAi7,/\ ACiL DURUM MUDAHALE EKiBi
Qevresel kaza, Labortrtuar, atdlye gibi yerlerde meydana gelecek kimyevi madde doktilme ve
stz:mfllartnda gcirev alacak olan Yapr igleri ve Teknik Daire Bagkanh[r personeli gahganlanndan
olugacak ekibin hiyerargik yaprsr, gorevli personelin kimlikleri (Ek3-E) de yer almaktadrr.

I.:1.2.3. iT,X TT.ISAR TEI;P,iT VE ACIL MUDAHALE EKJiBi

a.

Mesai haricinde, herhangi bir acil durumun olugmasr halinde birim iginde olugan hasarm yerinin,
boyutunun ve mi.idahale qeklinin tespitinden, hasartr biiyi.imesini <inleyici tedbirlerin
ahnmastndan, ilgili kigi ve birimlere haber verilmesinden ve ilk mi.idahaleyi yapmaktan Yerlegke
Giivenlik ekipleri sorumlu olup , acil miidahale ekibi; Yapr igleri ve Teknik Daire Baqkanh[r
personelinden olugur. (llk3-Fl).

s^l_

b. ilk hasar tespit ekih,i acil

mi.idahalenin olugumuna mi.iteakip toplanma yerine gelmeyen
personelin isimlerini velveya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini "Acil Durum Yetkilisine"

iletecek

ve kurtarma e,kiplerinin ycinlendirilmesini salllayacak, isimleri Ek3-B

belirtilen

personelden oluqmaktad rr.

c.

Qahgma saatleri iginde, herhangi bir acil durumun olugmasr halinde birim iginde oluqan hasann
yerinin, boyutunun ve rniidahale geklinin tespitinden, hiasann bi.iytimesi drrleyici tedbirlerin
almmasrndan ve ilk mtidahaleyi yapmaktan acil mtidahale ekibi sorumludur.

d.

Toplanma yeri, /sl Merltezi Onii

1,:',2.4, ACiL DURUM YCTNNTiU GRUBU II<NLZMASIISI

a"

"Acil Durum Yoneticisi", "Etkilenen Alan Y6neticisi", "Kalite
Yoneticisi", "insan Ka'ynLaklarr Birim Ycineticisinden" olngur. Ek3-A Acil durumun tipine ve
btiyiikltifirine gdre kriz rnasasr oluqturulmasrna karar verilmesi halinde veya otomatik olarak
agafrda belirtilen toplanh yerlerinden birinde toplarur.

b.

Toplantr yeri Genel Sekreterlik Toplantr Salonu

-

Burarun hasar gormesi haLlinde Fuat Sezgin Kongre Merkezi Toplantr Salonu

igveren Vekili bagkanhLlrnda

I.:'.2.5. KURTARMA EKJPLERi.
Kurtarma ekipleri birim tarafindan agalrda belirtilen niteliklere sahip personel arasrndan segilmig
kir;iler olup isim listeleri Ek3-F dir.

-

Kurtarma faaliyetlerinder g;ahgmaya gdntilli.i olmak,

-

Kurtarma faaliyetlerinde l,:ullanianteghizal tarumak ve kulllanabilir olmak,

-

Birim yerlegim planr hakkrnda bilgi sahibi olmak,

-

Yangrnla miicadele e$itimLi gdrmtiq olmak veya gorecek olm.asr,

-

Sivil savunma e[itimi gdrmiig olmak veya gorecek olmasr,

-

itt< yardrm

-

Her tiirlii olafian iistii duruLm kargrsmda sofiukkanhhlrnr korrlyabilmek,

-

Kan gcirmeye dayanrkh,olmak.

a.

Ekiplerin Toplanma yeri;

e[itimi

gormiig, olmak veya gdrecek olmasr

Tiim ekipler Is Merkezi ilniinde toplanrr, durum hakkrnda "Acil l)urum Yoneticisi" veya "Acil
Dtttum Yetkilisinden" bilgi alrr giysileri, koruyucu malzemelerini "Acil Miidahale Ekipleri Standart
Kctruyucu Teghizat ve Kurta;rma Ekipmanlartnf' alarak giyinir ve ekip lideri baqkanhfirnda toplu
halde bulunup verilecek talimatr bekler. Hangi alan hasar gdrdttyse dncelikle o alanm kurtarma ekibi
ve'ya ekipleri faaliyete gegecellinden,malzeme da[rtrmrndadao alarun ekibi dncelik alrr.

b.

Acil Durum Ekipleri Personel

Sayrsr ve

Nitelifi;

[gvnnt,nniNDE ACIL DURUMLAR HAKKTNDA vONETMELiK

INALARIN YANGINDAN
:ORUNMASI HAKKINDA

oNnrunr,ir

Destek lElamanr

(urtarma Ekibi**

[$yeri Tetrlike Srnrfr

{z Tehlike:li*

tehlikeli

Qok Tehlikeli

her 50 gahgana

rer 40 gahgana I

her 30 gahgana

risi

I kisi

her 40 gahgana

her 30 gahgana

l kisi

I kisi

rer l0 gahgana
I kisi

her

I kiri

fangm iS0ndiirme Ekibi* *

kisiden fazla insan bulunan
ada toplam en az

her 50 gnhgana
I kisi

tlk Yardrm Ekibi{'<*t'<

l0

gahgana

her liirlii

Kurtarma ekibi

az

Yangm Sdndi.irme ekibi

az 3 kiqi

(lkyardm ekibi

az 2 kisi

l kisi

3 kisi

10'dan az gahqanr olan ve az tehlikeli srnrfta yer alan iqyerlerinde Arama, kurtarma ve
tahliye, Yangrnla miicadele ytikiimliiliifii yerine getirmek rtzere bir kiqi gorevlendirilmesi
yerterlidir"
xx Birden fazla gahqamn gcirevlendirilmesi gereken
igyerlerinde bu gahqanlar konulanna gore
eli:ipler halinde koordineli olarak gorev yapar. Her ekipte bir ekip baqrbelirlenir.

.*** ilL Yardrm Yonetmelifi
x**Ekip saylsl belirlenirken binadaki ttim akademik, idari, iggi ve giivenlikpersoneli
toplam saylsl
dikkate almmahdr.

***Acil durum eylem plarr.hanrlanan bir binayr birden fazlafakdrlte,

meslek yiiksekokulu veya
farkh bir birim kullamyor isie ttim birimlerin personeli dikkate almarak ekip sayrsr belirlenmelidir.
'k*{< Gdrevlendirilecek personeller tercihen Bina Sorumlusunun
iiz;ere aym binayr kullanan difer birimlerden de belirlenebilir.

bulundulu birim personeli olmak

Gorevlendirilecek di$er e:kip sayrlarr birimdeki hasara, hizmetin devam edip etmemesine balh
oliilak ydnetimin kararlart doljrultusunda birim ve kriz masasl arasmdaki koordine ile tespit edilir. Bu
ekipler enfazla 3 kigiden oluqiur, ekip listelerinde kiginin adr soyadr, ekipteki gd,revi, iletiqim bilgileri
belirtilir. Uzun siireli bir kurtarma faaliyetinin sdz konusu olmasr halinde veya onceden planh
personelin afetten etkilenmig olmalan halinde ttim ekiplerin gahgmalarrnakriz masasrkar:r verir. Bu
konuda gerekli ayarlamayt yaparken oluqturulan ekiplerin teknik eleman dengesi, hizmetin devam
edip etmeyeceli dainla goz 6ni.inde bulundurulur.

t.:t.2.6. ir,x y,q.RDIM EKttBi

a. Biri ekip lideri ve toplann kiqi sayrsr/20 ilk yardrm elitimi gormii$ personelden olugur.
b. Acil

durumun gahgma saatleri iginde olmasr veya olmamasr haline gore aynca qa1tr
beklemeksizinkrizmasasl ile temas kurar, alacaprbilgiye giire birime gelir. (Ek3-D)

r.s.2.7.

a.

ctivnNr,ir nxilni

Gtivenlik personelinden olugur, (Ek3-G) ilave giivenlik personeli gereksinimine kriz

masasr

bagkanr karar verir.

b. Birim

drgrndaki bir bolgede kurtarma I yardrm gahgmasirmn yi.irtitiilmesi halinde ekip lideri
gahqrlan bdlgenin kontrol altma almrnasr, buradaki kurta.rma ekipmanlarr ile enkazdan grkan
malzemenin emniyetinin sallanmasr igin gerekli tertibi alr her kurtarma ekibinden bir kigi ekip
lideri tarafindan gtivenlik gcirevlisi olarak giirevlendirilir.

1.:t.2.8" SOSYAL yARDI[\r VE HALKL,I

iligrilER

EKiBi

Biri ekip lideri olmak ijzf:re, acil durumun tipine ve biiyiikltiiliine gore enfazla 3 kigiden olugur,
ekip agalrda belirtilen niteliklere sahip personel arasmdan segilmiq kiqiler olup ekip listesi Ek3-H'
dedir" Ekip kendi arasrnda linformasyon, acil yardrm, barrndrmLa boliimlerine ayrrlabilir.

- Qekirdek ekipte gdrev alacakkiqiler 3 personelinden oluqur',
- Tiim birim personelinin telefon numaralanm ve adreslerini gtincel olarak tutarlur,
- Ttim birim personelirLin acil durumda haber verilmersini istedikleri yakmlanrun telefon
-

numaralalrnln ve adresleriini giincel olarak tutarlar,
Belediye bagkanrntn, muhtarrn, sosyal dayanrgma kunamlarrnrn, hastaneler, ambulans ile
eczanelerin tel efonlarmr g iincel olarak tutarlar,
Gerektilinde vardiyah qahgabilmelidirler,
Gerekti[inde ziyaretlerc:6;idecekleri igin gorev alacak personelin seyahat etmeye mani durumlarr
olamamahdr,

t.:\.2.9. UiCnn PERSOT{|I,L
a. Acil miidahale, hasar ter;pit ve kurtarma ekiplerinde gdrevli olmayan diger personel

yiiksek
gerilim hatlarrndan, iist iiste dizilmig malzemelerden miimkiin oldulunca uzak yollarr segerek en
krsa siirede bulundufu yeli terk edip lsl Merkezi dnii olarak belirtilen toplanma bdlgelerine gider.

b.

Toplanma b<ilgesinde toplanan personelin birim tespit sorumlulan nezaretinde mevcut kontrolii
yaprlrr eksik personel olup olmadrfr tespit edilir, yrkrntr altrnda personel kaldrfrndan
gi.iphelenilmesi halinde durum hakkrnda kriz masasrna, acil durum yetkilisine, kurtarma ekibine
bilgi verilir, kurtarma ekiplerinin miidahalesi safilamr.

BOLUM2 -EYf,IIMPLANI
2.I. ALINACAK ONLEMLERDE TEMEL PRENSIP
Acil durumun dofal afet'veya bunun drgrndaki nedenlerle olugmasma, tipine ve boyutlanna
deliqiklik arz etmesine kargrhk temel prensipler;

g<ire

almacak tedbirler

a.

Can kaybrm onleyici, mtaLzeme kaybrnr ise en aza indirici ;lekilde en do[ru mi.idahalenin en krsa
siirede yaprlmasr,

b.

En krsa siirede olay boyrtlarrnm ve hasarrn do[ru olarak teslpiti,

c.

Hizmetin aksamasma neden olacak engelleri ortadan kaldrracak tedbirlerin krsa

siirede

ahnmasrdr.

2.1t.1. ACIL DURUMUN OLU$MASINDAN SONRA

a.

ir,X VIUUAHALE

Deprem, heyelan, su bask.mt, sel, yangm, sabotaj, ter<ir,

dofal afet veya bagka nedenlerle ortaya

grkan hasarlar, gevre lbina kurum veya kuruluqlarda olugacak bu

tip

olaylarrn birimimize

mtiteakip olayrn tipine, lbiiyiikltigiine ve hasar durumuna g6re "Acil Durum Organizasyon"
yaprsma uygun olarak olraya Yangrn Sondiirme Ekipleri, Qevresel Kaza Acil Durum Miidahale
Ekipleri yada ve Acil Miirlahale Ekiplerince miidahale edilir:.

b'

tipi, boyutlarr ve olugan hasar miktarr yul,.arrda belirtilen ekipler tarafindan
gciztimlenemeyecek kadar: biiytikse (Olayrn gahgma saatleri iginde veya gahgma saatleri drgrnda
olmast durumuna gdre) Ek-l'deki "Acil Durum Koordinasyon Yaprsr'na uygun oiarak
Rektdrltik,i$veren ve A,sil Durum Ycineticisi / Acil Durum Yetkilisi yapacaklan durum
de[erlendirmesini miitealcip kriz masasl olugturulur. Detalyh hasar tespiti, kurtarma iqlemleri,
hasann ve can kaybrnrn biiyi.imesini dnleyici gereken cinlemlerin almmasr igin srrah iglemleri
baglatrrlar.
Olayrn

c. Hizmetin kesilmesi

veya devam etmesi, Yerleqke, birim chgrna yardrm ekibi gcinderilmesi gibi
konularda ahnmast gereken kararlarr da iist ydnetimle koordlineli olarak kriz masasr verir.

d.

Dogal afet nedeni ile a,ci[ durumun oluqmasmr mtiteakip, kiz masasr personeli, hasar tespit ve
kurtarma ekiplerini oluqturan personel ile ilk yardrm ekip personeli acil olarak topianma
yerlerinde toplamr ayflca ga[rr beklenmez,

e" Acil

durumun do[al afet rredeni ile oluqmamasr durumunda olayrn yerine, tipine, biiyiikltftine ve
hasar miktanna gore olaya "yangrn sondiirme ekipleri", "gevresel kaza aclI durum
-tiduhul"
ekipleri" tarafindan miidahale edilir.

f" Do[al

afet nedeni ile o,lugan acil durumun gahgma saatleri drgrnda veya tatilde olugmasr
durumunda ise yukarrda belirtilen personel en krsa siirede kendi imkanlan ile bir.ime ulaqr,

g.

Sdz konusu personelin reiJlesinin, evinin dogal afetten etkilenmesi halinde durumu hakkrnda kriz
bilgi verir,

masaslna

h. Dolal

afetin gahgma saatlleri drqrndaveyatatilde olmasr halinde Ek-l'de belirtilen "Acil Durum
Yonetim Grubu" iiyelerinden birime ilk gelen kriz masasr faaliyetlerini baglatarak gereken
cinlemleri aldrrrr"

2.2. DURUM TES]P]ITI
2.;',.I. ACiL DURUM

riPi VN BOYUTLARI

Acil durumun tipinin ve b,oyutlarrnrn iifirenilerek afetin birimdeki etkilerinin tespiti;

a.

Radyo, televizyon veya difier iletigim artLglartyla afetin Bingol bdlgesindeki boyutlarr,
olugturdufu hasann seviyesi konusunda bilgi sahibi olunma.yza gahgrlr,

b. Yerel yonetim ile temasra gegilerek durum hakkrnda bilgi ahmr (Bingiil Valili$ ,
Belediyesi, AFAD , il Emniyet Miidtirliifii, Bingdl Devlet I{astanesi vs.)
2.2t.2.

siRit4

Bingcil

DURUM TEUPITi

a,

Olayrn gahqma saatleri chqrrnda olmasr halinde; "ilk Hasar Tespit ve Acil Durum Miidahale Ekibi,,
6nce yerlegke iginde toplarur, kontrol edecekleri boliimleri paylagrrlar ve daha soffa siiratle
sorumlu olduklarr alanlura yonelerek on hasar tespitini yaparlar ve grivenlik merkezindeki
g<irevliye hasar raporu verirler.

b.

olayrn gahgma saatleri dahilinde olmasr halinde ayrrca toplanma yerinde toplanmadan "Acil
Durum Yetkilisi" ydnetiminde'(Birim Tespit Sorumlulllrr"ndan ahnan ilk bilgiler igveren
vekili 'ne raporlarur. Aynca acil durumun tiiriine g<ire illgili ekip herhangi bir talimata gerek
olm srztnhazrrlanr ve gahgmalara baglar.

2.',2.3, PERSONEL TOPI,ANMASI

a.

b"

Dofal afetten

kaynaknarrarn acil durumun gahgma gi.inti ve I veya gahqma saatleri drgrnda oluqmasr
durumunda Kriz Masa,v ilyeleri, ilk Yardm Ekibi, Yangm Mildahale Ekibi, Acit Mt)dahale
Kurtarma Ekibi, aynca qct{n beklemeksizin kendi imkanlan ile yerleSkeye gelirler,

Yukarrda belirtilen personelin dogal afetten etkilenmesi lhalinde durumunu en seri yolla kriz
bildirir. Bu durumda gelemeyen personelden olugan bogluk ekiplerdeki difier personele
ilave sorumluluk verilerel,: doldurulur.
masaslna

c. Bu planda gerekli olabilecek telefon numaralan
d.

Ek4'de yer almaktadrr.

Qevresel kaza acil mtidahale ekibinde gcirev alan personel dogal afetten kaynaklanan acil
durumun oluqmastna mi.iteakip kriz masasr ile irtibata geger, destek ihtiyacr olup olmadr[rnr
6!renir, eler iletigina sorunlarr nedeni ile bu miimkiin olmaz ise ilgili personel aynca gaprt
beklemeksizin birime gelir.

2:.1.4.

XniZ

MASASTNTN OLU$TURULUP

COnnVr BA$LAMAST

a.

Hasar tespit ve acil mlidahale ekiplerinin olugturulmasr ve gdrev yerlerine dafrhmr,

b.

Hasar tespit ve acil miidahale ekiplerinden gelen bilgilere gore olayrn ve hasann boyutlarrnrn
tespiti,

c. Ydnetime bilgi akrgr ve hasarla miidahaleye
2,'.1.5.

baglanmasr,

NiNiU PBRSONEL TAHLiYE PLANLARININ UYGULANMASI

Qahgan personelin terhliye planlanna uygun qekilde bulunduklarr bdltimlerden grkartrhp
belirtilen toplanma bcilgelerirrde toplanmalarr, birim tespit sorumlusu tarafindan rnevcut kontroliin
yaprp enkaz altrnda kalan olmast halinde kriz masasma hab,er vererek acil mi.idahale ekiplerinin
gelmesini saflamak.
2.',1.6. HASAR TESPiTi

Oncelikle enerji hatlan (elektrik,) t:drp gaz gibi yangrna ve patlamaya neden olacak etkilerin
ohrp olmadrfir Acil Durun 'Yetkilisi tarafindan kontrol edilir', boyle bir ihtimal varsa durum kriz
milsaslna bildirilerek yanglna mi.idahale edilmesi veya gereken cinlemlerin ahnmasr istenir. Daha
soffa kritik bciltimlerdeki difer hasarlar tespit edilir.
2.'1.7. EMNIYET MAKSA]DIYIA ENERJiLERiN KT]SiL]VIESi

Kliz

masast tarafindan birinr hizmet halindeyken emniyet nedeniyle birimin tarnammrn veya bir
ktsmmm enerjilerinin kesihnesinin gerekebilir. Kriz masast karanna gore ya birim biitiiniinde ya da
gerekli goriilen ktsmrnda gerekli emniyet tedbirleri almarak Balam Takrmr personeli tarafindan enerji
kesilir.

a.

Elektrik enerjisinin kesi.lnLesi (Balum Talamr Acil Durum Planr)

2.2.8. ir,nrigitvtiN onvn vTLTLIGININ sAGLANMASI

a. Acil durum olugtu$undet

hasar tespit, acil miidahale ve kurlarma ekipleri,

giivenlik merkezi,l<riz
masasl, yonetim kadem.esi arasrndaki iletigim cep telefonllan aracrhfr ile yiiriitrili.ir. ilk gokun
atlattlmasr ve onceden tespit edilmig dnemli numaralara dnoelik tanrnmasrndan sonra kriz masasr
ve yonetim kademesi arasmdaki muhabere yiikii dahili telelbna kaydrrlr, gahgan ekipler iletigim
kurmaya devam ederler.

\-,,1L

b.

Acil durumun olugmasrnt miiteakip olayrn ydnetim grubu lkrizmasasl iiyeleri ve diler personele
duyurulmasrnda uygula;ra cak ileti im zinciri E k- 1' d e belirtiilmi gtir
g

c. Birimimiz iletigim aragLanrun kullanrm oncelik srasr agalrda oldufu gibidir,

hangisi kullanrlrrsa

kullanrlsrn krsa ve clz konugma yaprlmasr esastr.

(1) iq hat tele,fon
2

(2) Drg hat telefon

|.2.9. KURTARMA EKiPILERiNiN TorLANMAST,

(.3) $ahsi cep telefonlarr

FAAI,iynrr,nniNiN nA$LAMAST

a.

Dogal afet veya bagka nedenle acil durumun olugunu mtiteakip ti.im kurlarma ekip liderleri Acil
Durum Ydneticisi ve/veyil Acil Durum Yetkilisi ile irtibata geger, kurtarma ekibine ihtiyag olup
olmadrlr konusunda on bilgi alr, bu arada ekipler toplanmaya baglar. Afetin bi.iytikliifiine,
birimdeki hasar duruntuna ve ydnetimin kararma g<ire kurtarma ekiplerirrin tamamr -yada
belirlenen ekiplerin gcirevlendirilmesi ve organizasyonu krizr masasrnca yaprlrr

b.

Do[al afet nedeni ile birim dtgrna kurtarma ekibi gcinderilmesi karanm kriz

2.:2.10. DOGAL

masasr baqkanr verir.

GAZ,'rtip Cnz, LABORATUAR KAQAK KONTROLU

Dogal afet veya ba;ika nedenle olugan acil durum srasmda birimin gahgrr durumda olmasr
halinde birim igindel<i ilk kontroller sorumlu personel tarafindan yaprlrr.

2.2.11.

cuvnNLiciN sIi;T,ANMASI

o
-

Kuftarma ekibinde olup ayrrca gdrevlendirilen personel;

Kurtatma ve Tahlive iglemi yaprlan yerde gerekli dliizeni sallar. Gorevliler haricindeki
qahtslarrn bdlgeye girrnesini <inler, bdlgeyi emniyet gericti ile gevirip kontrol altmda tutar,
Kurtatma ve Tahliye iglemi yaprlan yerde grkartrlan malzemenin listesini tutar, ilgisiz
kigilerce karrqtrrrlma srna, yafimalanmasma, ahnmasrna engel olur,
Kurtarma iglemi srasmda kullanrlan ig makinesi ve eldpmanlann ilgisiz kigilerce ahnmasr,
kullanrlmasr, yafmalarnmasma engel olur,

2.tt'.r2. 9ALI$AN PBRSOI{EI,i siLcitENDiRMEK

suRlTiyr,n pANicE

ENGEL
O]LUNMASI
Kriz masasrnda ilk b,illgilerin toplanmast ve ilk deferlen<lirmenin yaprlmasmr rniiteakip, afetin
birimdeki etkileri ve bundan sonra personelin yapmasl gereken hareket tarztnrn belirtildigi "Acil
Durum Ycinel.im Grubu" taralindan onaylanmrq duyuru Sosyal Dayanrgma / Halkla iligkiter ekibince
personele duyurulur.
2,'1,.13,

BiRiM ACiL VTUNI.UALE PLANLARININ DDVR]EYE SOKULMASI

Acil durum sonrasl birimler daha dnceden hazrlamrg oldtklarr acil mtidahale planl aflrrr ayflca

talimat beklemeksizin devreye alular.

a. Birim acil miidahale planlan

birimdeki personelin can emniyeti on planda olmak kaydryla
birimdeki hasann tespiti, troymetli kayrt ve evra[rn emniyetini, tahliyesini saflayacak t.edbirieri ve
bunun uygulanmasrna yonelik detaylarr igerir (kurtarmada oncelikli malzeme ve evralm
belirlenmesi, bunlann markalanmasr, kim veya kimler tarafindan nasrl emniyete ahnacagr veya
kurtanlacafr gibi).

2."z.14.

a.
b.
c.

irx ylRtIM vtl saGr,rr nizunrr,nni

Birimdeki hasar durumuna gcire acil mtidahaleler iginham bulunduLrulmasr gerekenteghizathanr
bulundurulur.
Acil Durum araol ve di!,er: ulagrm araglanbina <iniindeki alana park eder.
Do[al afetin olugunu miiteakip tiim ilgili ekipler ayrrcatalirnat beklemeksizin kendi imkanlarr ile
birime gelir, evinin veyil ailesinin afetten etkilenmig olmasr halinde durumu hakkrnda kriz
masaslna bilgi verir.

NOIIinn 3 - YETT<i vn SoRUMLULUKLAR
VEI{IiLil ncir DURUM Yo]\ETicisi / ACIL
DURUM YETKiT.,iSi / KRiZ M SASI UYET,ENi
3.1. i$VEREN.

a.

Acil durumun olugmasr durumunda ilk haber verilecek kiqilerdir.

b.

Qahqma gtinii olsun olmasm acil durum siireci baglatrlLr
boyutlarrna gcire iist ydnetime bilgi verilir.

c"

Kriz masasmt olugtururlar, acil durum stirecinin iqleyigini kontrol ve koordine ecler-ler.

d"

Acil durumda kullanrlactal< arag, gereg ve ekipmanrn her an kullanrma hazrr bulundurulmasrndan
Acil Durum Yetkilisi sorumludur"

e.

Acil Durum Yetkilisi,Yangm sdndtirme, Qevresel Kaza Acil Miidahale, Kurtarma ekiplerinin
yrlda en az2 defatatbiki efitim yapmalanm sallamaktan sorumludur.

ve plan yiirtirliife konur. Olayrn

Periyodik kontrol ve yrlldra en az bir defa tatbikat yaprlmasimr saflar. Tatbikat Ek-6 da sunulan
tatbikat formuna kavdedilir.

3.2. YANGIN SONIIURME

EKiBi

uBirim Yangm Sdndiit'm'e" ekibi; segilmig,
egitim almrg 3' kigilik ekipten ve "Birim yangrn
Sdndiirme Sorumlularlrldan" olugur. Bu konuda gorev alan personel "Yangrn Onleme 1e
Sondi.irme Talirnatr 'nda" belirtilen esaslar do[rultusunda l,angrna miidahale eclerek srindtirmek,

yangm bcil ge sindeki insern v e malzemenin kurtarrlmasrndan sorumludur.
b.

Yangrn sdndtirnte arug, flereg ve teghizatrrun her an hizmete hazrr bulundurulmasrndan ekip
liderleri sorurnludur.
Herhangi bir acil durumun oluqmasr halinde veya tabii afet durumunda tiim ekip personeli ayrrca
emir beklemeksizin gcireve baglar,

Kriz masasr olugturulmasmdan

son.ra ekip

kriz masaslnln direktifleri dolrultusunda hareket eder,

Birimde mevcut yangm gtivenlik sistemlerinin listesi, yangm soncliirme sistemlerinin yerlegimi
Ek-S'de sunulmirktadrr.

3.,3. QEVRESEL TL\ZAACiL DURUM TVTIJUIHALE
a.

b.

NriBi

Herhangi bir tabii afet, kaza veya olafan i.istti durum soffasr ortaya grkan gevresel kirlilife
miidahale ederek, qevrr3ye olan olumsuz etkilerini ortadan kaldrmak en aza indirgemek igin
gereken tedbirleri almal,: clokiilen maddenin temizligini yaprnak,
Segilmig Yapr igleri ve 'Ioknik Daire Bagkanh[r personelinclen oluqan ekip herhangi bir tabii afet,
kaza v ey a ola[an iistii d urum soff asl otomatik olarak faaliyete baqlar,

Ekibin mtidahalo ettifi

he:r olayrn kayrtlarr tutulur ve ileriye dcintik dtizeltici, iyileqtirici, kazanrn
tekrarrnt <inleyici tedbirler: ahnr, almmasr igin ilgili birimlere <inerilerde bulunur.

3,4.

irr

HASAR:I]ESPIT VE ACil, mtinAHALE

EriprEni

a. Uygun nitelikteki pers,onelden

segilerek olugturulmug, Ek3-B isimleri belirtilen ekipler acil
durumun oluqurnunu nrtiteakip otomatik olarak Rektdrliilc oto Parkr cintinde toplamr, durum
delerlendirmesi yapar"

b"

Ekip liderleri mi:vcut aLr,

c. Ekipler kriz masasr yetkilileri tarafindan

durum hakkrnda bilgilendirilir ve belirtilen koruyucu

te ghrzatlan kul I am rl ar,

d.

Gtjrev alanlarr Toelirlenr:n personel en seri gekilde sorumlu oldufiu bdlgeye giderek <jn hasar
tespitinde bulunur ve kriLz masaslna bildirir,

e"

Miidahale edilecek ettkaztn durumuna balh olarak uygun kurtarma aletleri ile teghiz olan ekipler
liderleri y<inetirninde q:allrgmalara baglarlar. Oncelikle biirim tespit sorumlularmm toplanma
bolgesinde aldrldarr mevcutlar ve diler verilere grire enkaz altnda kaldrfir tahmin edilen
personele ulaqacak gekilder gahqmalar kriz masasr tarafindan ycinlendirilir.

3.5.

irx

YARDIMT ]EKiBi

a.

Birimde personele ilk miidahalenin yaprlmasr,

b.

Ambulans ve diiler gerel<liolabilecek ulagrm arcglannaulagrLlmasr safilarur,

c. Do[al afetin olur;unu rniiteakip ttm saflrk personeli ayncatalimat

beklemeksizin kendi imkanlarr

ile birime gelir, evinin vr:ya ailesinin afetten etkilenrnig olmasr halinde dururnu hakkrnda kriz
masasma bilgi verir,

d. Acil

durumurr tipi ve tro'yutlanna gdre bu durumdan etkilenen personelin birinLde yaprlan ilk
yardtmt mtiteakip hastarreye sevkinin gerekmesi halinde ilgili hastane ile gerekli koordinasyonu
kurar.

e. Acil durumun tipi ve boyutlanna g<ire bu durumdan etkilenen personelin adedinin fbzla olmasr
halinde gevre hastanelerden, ozel girketlerden ambulans tal,ebinde bulunur, durum hakkrnda kriz
masaslna bilgi verir,

Acil durum nedeniyle hLastaneye sevk edilen personelin hangi hastanelere gonderildifinin
Kayltlann
kayrtlannr tutar, sosyal tLtz;met
tLiz;met grubuna vekriz masaslna
masasrna bu bilgileri verir,
3.(;.

a.

sosyAl-, yARDlrM / HALKLA

il.,i$rirEn Eriei

Acil durumun olu$masm,r rmtiteakipkrizmasasrna yakrn bolgede toplanarak faaliyetlerine baqlar,

b.

Acil durumun

gahgma

gelirler,

giinii ve saati drqrnda olmasr halinde ayrrca gafrr beklerneksizin bir araya

Acil

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

d.

Dogal afetten etkilenen personeli tespit edip onlarr ziyarete,Jerek durumlarr hakkrnda bilgi alrr,

Ailesi dofal afetten el,kiilenen personeli arayarak i]rtiyag;larrm o[renmeye gahgr, birim kriz
kriz masasr yetkililerinden aldrgr bilgilere gore afetzede personeli

masasr yetkililerinderr, bcilge

bilgilendirir,
Kurtarma ekiplerinde giirev alan, bu maksatla ailesi ile iletigim kuramayan personelin aileleri ile
aralarmdaki bilgi akrqrni sa[lar,
(t
D'

Afet bcilgesine yardrm lgdndermek isteyen personel ile temasa gegerek yrinetimin ve krrz
masasmrn talimatlarr do[rultusunda gerekli koordinasyonu yapar,

h. Toplanma alanlarrnda lbe,kleyen personelin genel durum hakkrnda bilgilenmesini safilar,(Kriz
masasl tarafindan duyurulmasr gereken konular personele duyurulur).

gOrtJM

4 . ACII. DURUMDA
HTUSUSLAR

nirxaT

EDILECEK

4.1.GENEL

a.

Sakin olun ne oldu$urru anlamaya gahgm,

b. Acil

durumun tipini anladrktan son.ra bulundu[unuz ortamda size zarar vermesi muhtemel
materyalde n uzak durmaya gah qm,

c. Planh yada sizce en emrLi)retli kagrg yontinii segmeye gahgm,
d.

Segti[iniz

ycintinL en

e. Unutmayrn

emniyetlisi oldufunu tekrar irdeleyin,

kagmak her:zamanen iyi gdziim depildir,

f.

Kalmaya ya da kagmaya hangisine karar verdiyseniz kafanrzl ve yiiziiniizii mutleka emniyete a[n,

g'

Ortamda duman veya

ga.z

varsa solumamaya gahgm, ortamr terk edin (dumanh orlamr siirtinerek),

h.

Bulundulunuz rnahalli tork ederken acil durum plamnda belirtilen cinlemleri ahp o mahallin
emniyetini sa[layarak te:rll edin.

4,2,DEPREM
Deprem yer iginde fay olarak adlandrrlan krrrklar izerinde biriken bigim defigtirme
enerjisinin aniden bogalmasr sonucunda meydana gelen yer de[igtirme hareketinin neden oldufiu
karmagrk elastik dalga harelcetidir.
4.'.1.I.

DEPREM ONCNSiIVDE YAPILACAKLAR

Planlayrn

.
o

Ya$adrErnrz I Bulunduliunuz mekam inceleyin. Korunma igin bulunacaprnrz yeri ve muhtemel
kagrg yolunu belirleyin.
EEer bulundufiunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye iginde bina drgrna grkartacak ve giivenli

bir

agrk alana ulaqtrracak po:zisyonunuz varsa, bu yolu saptayrn. (Bu ycintem sadece zemin ve
Katta olanlar igin gegerlidir.)

a. Yaqam

1.

ve Qahqma Alanlarrnrn Do[al Afetlere Hazrrlanmasr

o

Raflann gtivenli bir gekilcle duvarlara asrh oldu[undan eminLolun,

o

Biiyiik ve a[rr nesneleri:n altraflarakondu[undan emin

o

$iqeleri, camlarve porselernleri algak yerlere koyun, dolaplarrn kapaklarrm srkrca mandallaym,

o

Resimler, aynalar vs. alrr nesneleri , koltuklardan ve insanlarrn oturduklarr yerlerdenuzak yerlere

olunL,

asln,

o

Bilgisayar vs. al.tlarma ha.ymayr onleyici lastik takozlar koyun,

o

Tepede bulunan lambalarr destekleyin,

o

Hatalt elektrik teghizatrnr onann. Bunlar potansiyel yanE]m riskleridir. Bunun yanrnda esnek
kablolar kullanmaya gahqm,

o

Yerdeki ve duvarlardaki q;atlaklarr onailn. E[er yaprsan bozukluklarrn iqaretleri varsa bir uzmarrn
gortigi.inii ahn,

o

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

b.

Qahqma Alanlarrnda llehlikelerden Once Yaprlacaklar

.

insanlaroncelikllidir.

o

Hayati kayrtlarr ve yiiksel.. onem arz eden egyalarr taqryrn veya giivenli bir yere koyun,

o

Camlarr plastik malzemeler ile bant yardrmr ile kapatrn,

.

Su, gazve elektrik kaynaldarrmn

.

E$yalarr camlarclan uzatrr ve suyun eriqemeyece[i yerlere tagrym,

.

Raflart, dolaplarr ve di[er eqyalarr bantlar ile devrilmeyecek gekilde baflayrn,

.

D1$

e[itimli kigiler tarafindan kapatrldrgrnr kontrol edin,

kullamm egyalarmr bina iginde giivenli bir yere koyun,

o

Beraberinizde personel listesi, sigorta, finansal kayrtlar, envanter,
teghizatrnr ahn,

o

Binaya geri doniiq srrastnda giriq iplemlerinde ydnlendirme'Fapmasl igin bir personeli atayn.

c.

Yagam ve Qahqma Alanlarrnda Giivenli Yerlerin Tespit Edilmesi

o

AErr masa ve sralarrn altr (Metal bacakh sallam yaprh)

o

Koridor igleri

o

Odalarrnvekemerlerin.ktigeleri

o

Knlabilecek camlardan, pencerelerden, aynalardan, resimlerden, yadaizeinize diigebilecek afrr
kitaphklardan ve mobil'yalardanluzak yerler, Bina drqrnda lgi.ivenli yerleri belirteyin. Binalardan,
a[aglardan, telefbn ve e].elctrik direklerinden, iist gegitlerden ve veya gegitlerinden uzak durun.

4.',1.2.

DEPREM

SI

acil dururn planlarr,

ve

RASINDA YAPILACAKLAR

Uygulayrn:
Dr:prem arunda 10 -15 saniye iginde bulundufunuzbinayt terk edebi]iyorsamz derhal kagm, yoksa
giivenli bir yer bulun.

. ilk

sarsmhyt hissettigini'z anda sakin olun. Pani[e kaprlmayrn. Panik saflrkh diigtinmenizi
engelleyecek, tLatah, lli,ting drgr hareket etmenize yol agacaktr. Biling.ti di.iqiinebilmek,
hazrrlrklarrnrzr f, :laket anmda de gil, datra 6nce y apmanLza ve planlam anrza bafhdrr.

.

EEer binayr terk edemiyorsaruz, daha cince belirledi[iniz yaqam iiggeni alanrna gidin ve yan
yatarak cenin pozisyonunu alm.

o

Kesinlikle oradan orayakrtgmayrn ve ayaktadurmayrn.

a.

Kapah yerdeyseniz;

o

Sakin olun,

.

igerde kahn, binia drgrna ko$maym,

o

Asanscir ve merdiveni kulllanmayrn,
,-|
lI
tait
r,
h,t.
!

-

ilk tehlike arz edenyerlr3ldil,

Masa benzeri sa$am bir koruyucunun altrna girin (bina
edilmeli ve bilinmelidir'),

.,ze

oda igindeki en giivenli yer tespit

Bagmrzr saklayur ve harel,let etmeyin,

Yiikseklifi 1.5 m.'yi {]egmeyen (iistii bog sa[lam sabit tezgah vs.) bir cismin yaruna anne
karnrndaymrg gibi yatm,, lnyatiiggeninin olugma ihtimali kuwet kazanr.
Pencere ve cam egyalardan uzak durun,

Kayabilecek veya devrillebilecek kiittiphane, dolap ve diler esya ve malzemeden uzak durun,

Hissetti[inizde "DEPR]EId" diye ba[rrrn ve herkes emniyetli bir gekilde <inceden tespit edilen
yerlere gitmeli,

ikinci deprem tekrarlayabilir bu nedenle sakin olun,
a

b.

Telefonlan gok acil dunrmlar haricinde kullanmayrn.
Drgandaysanrz
Binalardan, apaqlar dan d:ireklerden ve reklam panolannd an uzak durun.

c.

Duran Aragtaysanz
Binalardan, tist ve alt ge,gitlerden uzaklaqm, agrk alanda bulunun ve aragtan grkmayrn.

Deprem baqladrfirnda nerede olursaruz olun, hemen kendirrizi korumaya ahn ve sarsmtr durana
kadar orada kahn.

d.

Hareket Eden Aragta;ysanz
Aracr durdurun ve aracm iginde kahn,

Kcipriilerden, alt ve tist gegitlerden, binalar ve elektrik direklerinden uzaklagm,

Yolu kapatmamaya ozen lgosterin,
Sallanma sona erdilinde tedbirli olun. Depremin zarar vermiq olabilecefii rampalardan ve
kopriilerden gegmeyin.
Otobiisteyseniz
o

Otobiis durana kadar koltufunuzda kahn,

f.

Kalabahk AlandaysanLul
Ezilmeyeceginiz: bir nol,:taya srfrnmaya gahqm,

Ytiksek yaprlarrn bulun<lu[u yaya yollarr dzellikle tehlikelidlir,
vb. garpabilecegi igin drgarrya koqmayrn,

o

Alr$verig merke:llerinde,

o

Pencerelerden, vitrinlerden, projektcirlerden,

4.'.1,3.

ern

yakrn ma$azayasr[mrn,

alrr

egyalardan, dolu raflardanuzak durun.

DEPREM SONRASINDA YAPILACAKLAR

bir depreme karqt hazrhk, sallanmalar birttikten soffa meydana gelen qoklar,
yangrnlar ve gok yrkrcr hasarrlar sciz konusu oldu[unda ne yapmak ve ne yapmamak gerektifini igerir.
Strzti gege4 tehlikeklre kargr solukkanh olun, sakin davranrn. Crncelikle, hayatr tehctit eden durumlarr
dil<kate ahn. Unutmayrn ki, 7'.2 saattenuzun bir si.ire yalnrz baqrtzakalabilirsiniz.
Muhtemel

a. Deprem Sonrasrnda Artgr Depremlere Hazrrhkh Olma
Arra depremden daha hafif r;i<ldette de olsa, artgr depremler ek izarar meydana getirir ve zarar g<irmiig
yaprlarm tamamen gdkmesirre neden olabilir. Artgr depremler; depremden soffa ilk saatlerde,
giinlerde, haftalarda hatta aS,l2yda meydana gelebilir.

o

Yarah ve enkaz altrndaki i.nsanlara yardrmcr olun,

.

Uygun olan her yerde ill<yardrm yapm,

o

Ciddi bir qekilde yaralanmrg kigileri, daha fazla yaralanrrLalarrna neden olmamak igin hareket
ettirmeyin,

o

Yardrm igin telelfon edin,

o

Zarar gcirmtig binalarrn dr;;rnda ve uzak bir yerde durun,

o

Yetkililer giivenlli oldu[rmLu s<iylemedikge binalara dcinmeyin,

o

Telefonu sadece acil ihtiyag durumunda kullarun,

o

DaErlan ilaglan,beyazlatu:rran, gazryadayarucl srvrlan temizlemeye gahgrn,

o

Gazya da difer kimyasaLllann kokusunu ardtprnrz alanlarr terk edin,

o

Klozet ve dolaplarrn kapaldarrm dikkatle agm,

o

Zarar durumunda bacalilrm tiim uzunluklarmi kontrol edin. Fark edilmeyen zaraL bir yangma
neden olabilir.

Deprem sonrasrnda nasil davranacafrnz iinemli.
Panifie girmemelk, fisrlttlara kulak asmamak,

Kurtarma gahgmalarrna l<atrlmak gerekiyor.

4.3. YANGIN
4.:1.I. YANGIN SIRASIIIDA YAPILACAKLAR
a.

Sakin olun,

b"

Yangrn baqlangrg noktas;rru ve sebebini gdrebiliyor musunuzr?

c.

E$er cevabrnrz evet iser ''langrna neden olan iig temel maddeden birini (rsryr, yanlcl maddeyi,
oksijeni) ortadarL kaldrrchllnzdayangmn s<inece[ini akhm:zdan grkarmayrn,

d.

E[er cevabtnrzhayr ise kendinizi srcak ve dumandan koruyarak (rslak bir <irtti ile kafa ve viicudu
sararak) yangm grkrg y'ol[arrm takip ederek bulundulunuz yeri 1;erk ederek binadan grkmaya
gahgm,

e.

Srcak dumant ci[erlerinize gekmemeye gahgrn, yanmaktan kurtulsaruz bile ciferlerinizde
olugacak has ar ciliimcril sc,nuglar do fiurabilir,

Bulundulunuzyerikatr terk ederken iist katlara do[ru grkmayrn (6rne!in 5 kath binada yangn2.
Katta grkmrg olsa ve I . I(aLta inemiyorsamz en emniyetli kat 3 . Kat, en tehlikeli kat ise 5 . Kattrr),
g
D'

Asansdr bo gluklarr havalandrma kanallarr yanan gazrn grkr

h.

Bulundufunuz <tdaya cluman giriqini engellemeye gahgrn, heyecanlanmaym mevcut oksijeni
idareli kullanmak durutnunda oldu$unuzu unutmayrn, birilerinin size ulagmak igin ulraqtrlrm
diigiintip sakin ve bilingli davranln,

i.

Bulundu$unuz odadaki kolay yanacak maddeleri yangmrn yayrldr[r yonden uzaklagtrrmaya

g,

noktalarrdrr,

gahgm,

j.

Yangmrn merdiven borghr[undan yayrlmasr halinde, panik halde merdiven boglu[una agrlan
kaptntzt agtrpnrzda odirnrzdaki oksijenin merdiven boplujlundaki ategle bulugmasr neticesinde
ytiziiniize do[ru bir patlama olacafrnr unutmaym, bdyle bir rlurumda kapryr agmaym,

k.

Duman dolu bir yerden igegmek zorundaysann derinnefes ahn ve yerde si.iriinerek ilerleyin,

l.

Yangrn sondtirme cihazt kullanmannarapmenyangm sdnmiiyorsa, crhazr oldu[unuz yere
ve hemen drgan grkm,

brakrn

m. Duman alarmlart gok faz)la duman oldupundan dolayr gahq;mryor olabilir. Acil durumun gergek
oldulunu ve dtqan grknralarr gerektigini bildirecek gekilde insanlan uyarm. E[er asansorii olan
bir binada iseniz merdivenleri tercih edin,

n.

Yangmdan saklanmaya,;altgmayrn. Egyalarrnzr olduklarr yerde brakrn ve kendinizi koruyun,

o. E[er ana grkrg yr:lunuz <lumanla kaplanmrgsa; ikinci yolu deneyin.

Kahn ve yofun duman altrnda

yolunuzu bulamayabilirr;irriz,

p.

Kapalr bir kaprdan kagnraya gahqryorsanv, elinizin tersiyle kapmm kolunu ve kiriqlerini kontrol
edin. Eler kapt serinse ve kaprnrn iistiinden ya da altrndzLn duman gelmiyorsa kapryr yava$ga
agrn. Eler kapmtn arkasrnda duman veya alev gdriirseniz, kapryr kapayrn ve ikinci grkrg yolunu
kullanrn. E[er kapr stcaksa, kapryr agmadan ikinci grkrq yolunu deneyin. KaprLya dokunmak,
kapmtn arkasrnrlaki mulrtemel tehlikeleri tespit edebilmeye yarayacaktr. Elinizin tersi ise
parmaklar ve avug iqine giSre rsrya daha duyarhdrr.

q.

E[er duman, rsl ya da alerzler grkrg yolunuzu kapatrsa; giivenli olarak drgarrya grkamayacaksanrz,

aqm ve pencerenin drgrna bir yastrk koyunL. Drgarrya koydulunuz yastrk
i1[gi

r"

ya

cla

agrk renkli giysiler

gekerek itfaiyeciler:in sizi bulmasrnr kolaylagtrracaktr,

E[er odada bir telefon varsa itfaiyeyi arayrn ve yerinizi bildirin. Kapmrn duman girebilecek
yerlerini havlularla kapatmaya gahgrn. Yardrm igin pencere kenarrnda bekleyin. itfaiyeciler ilk
geldiklerinde binadan qrkmamrg insanlan aragtracaklardrr"

4.3.2. YANGINDAN SONRA

YAPILACAKLAR

a.

itrtiyag duyulan yerde rilk yardrm yapm,

b.

Yardrm ekibine haber verdikten soma yanrklarr so[utun ve enfeksiyon kapmasmr engellemek igin
iizerini kapatrn. Ciddi yamklarr olan kigiler miidahale edrilmeden; profe,syonel ellere teslim
edilmelidir,

c"

Yangrndan zarar gomrtig binalara yetkililer izin vermeden dLdnmeyin, bina iginde nefes almayr
zorlagtracak gazlar ve duman kalmrq olabiilir,

d"

Yaprsal zararlan aragtmn. Yetkililer sizro binaya girmenin gtvenli oldup,unu soyl,:mig ancak
aragtrmalanm tamamlamamr$ olabilirler. Iamirat gerektiren hasarlan belirle,yin"

e.

Gaz, elektrik gibi tesisatlarrn giivenli oldupundan emin olun" Yangrn hasar vermig ancak tesisat
duvarlann altrnda oldufundan siz zaran fark etmemig olabilirsiniz.

f.

Stca[a, dumana ve ise maruz kalmrq yiyecekleri atrn. Yangrnm ortaya grkardrpr yiiksek srcakhk
yiyeceklere zarar v ermig olabilir.

g.

Sigorta girketinize haber verin. Zarar gdrrnLiiq egyalarmrzr envanter grkanhncaya kadar ellemeyin.

4,3.3. SU BASKINI / SEI,'DEN ONCE

YAI]ILACAKLAR

a, Irfier uzun bir zamandrr yo[un bir gekilde ya[mur

ya[ryorsa, bir sele hazLrhkh olmak gerekir.

Seller topra[rn suya doymasrndan soffa meydana gelir,

b.

Acil durum bilgisi igin tagrnabilir, pilli bir radyo bulundurun,

c.

e[er atacrnrzr durduracaksanrz) nehir kenarlarrndirn uzak yerlere
brrakmaya gahgrn. Sel sularr hrzla ytkselitrr aracrnlzr siiriikleyebilir,

d.

Su kanallarrna yakm yerlerde bulunuyorsanrz, mesafenin sizi yamltmasrna rzin vern:Leyin. Baraj
yrkrlmalarr yada ani baglayan bir yafimur, kanallarda bulunarL suyurl tagmasrna ve o alana ani bir
sel baskrnrna neden olabilir,

Olasr sel durumlarrnda

e. E[er yerel otoriteler

tlarafindan uyanlmr; iseniz; ttim giig kaynaldarrnr kapatrn. Gaz vanasrm

kapatrn.

f,

Sigorta poligelerini, dokiimanlarr ve diger defier:li evraklarr giivenli bir kutuda saklayrn. Bu
dokiimanlara hrzh ver kolay bir gekilde ulagmanrz gerekebilir. Sel srasmcla en az hasara
ulrayacak gekilde, giivenli bir yerde sakla.yrn.

4.3.4. SU BASKINI / SEL SIRASINDA YAPILACAKLAR

a. E[er selle kargr karqrya kalrrsaruz,

hemen yolunuzu de[igtirip farkh bir: yoldan gitmeye gahgrn.

Ytiksek yerlere trrmantLn,

b.

Sel

b

n uzak durun. Gtivenli gortinse de sular hala ytikseliyor olabiJlir,

a+{

c,

Suyun iginde yiiriimeye, yiizmeye, arubal,ullanmaya yada oyun oynamaya qrahqmayrn. yi.izeyden
suyun ne gekilde hareket ettili ve akmfilar hakkrnda fikir ytiriitmek imkansrz:dr,

d"

Sel basan bolgelerde yrlanlara dikkat edin, Seller nedeniyle yrlanlar yuvalarrndan grkacaktr,

e.

Sel basmrg alanda, akarsu ve nehir yataklarrndanuzak durun. Ya[rqlardan dolayr, yataklar yrin
degigtirmig olabilir.

f"

Yi.ikselen sulartn,

pis su

grkrglarrmn, hendeklerin yanrnda durmayrn. Hrzh akan suya

kaprlabilirsiniz.

g.

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

h.

Eler drganda iseniz, yiiksek bir yere tmanln,

i.

Sel srrasmdaarabakullaruyorsamz:

-

Sel basmtg alanlardan ventrzla sel basabilecek alanlardan uz:ak durun,

-

Akan sularr gegmeye gahqmayrn. Suyun derinligini kesin olarak bilemezsiniz.

-

A15:ak yerlerde ve kdpri.ilerrde sele

dikkat edin,

4.3"5. SU BASKINI I SELDEN SONRA YAPILACAKLAR

a.

En yakrn sa[hk kurulugunda muayeneden gegin. Sel sularr enfeksiyona. neden olabilir.

b. Felaket bolgelerinden kagmrn. Felaket

bolgelerinde bulunmaruz kurtarma gahqmalarrnr

engelleyebilir sizi de gegitli tehlikelere marvz brrakabilir.

c.

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

d.

Binalarrn gevresinde hala sel sulan mevc;utsa binadan uzak durun. Sel sularr, binanrn katlarrna
zarur verip gdkmesine neclen olabilir.

e.

Yer:el otoriteler gtivenli oidufunu bildirme:dikge, binalara girmeyin. Gaz tesisatr ve elektrik hatlarr
sel nedeniyle hasar gormtig olabilecefinden ek problemler o,lugabilir.

f.

Hasar gcirmtig su borularr.ru, gazve elektril< hatlarmr

ilgili yetkililere bildirin.

g. Binalarm iginde sigara igrnekten kagmrn. I'r.apah alanlarda sigara igmek riskli olabilir.
h.

i.
j.

Yangm hasarlanm kontrol edin. Gaz kaqra$r olabilir, elektrik sisteminde krsa devreler olabilir.
Yarcr yadapatlayrcr maddeler selle beraber gelmig olabilir.
Ga:,z, kagaklannt aragtrrn. Gaz kokusu ahyorsamz yada gaz kaga[rmn sesini duyuyorsanrz, bir
pencereyi agm ve binayr terk edin.

Elektrik sisteminin hasanm aragtrnn. Krvrlcrm veya kopmug hatlar gd,ri.iyorsanz yada yamk
kokusu altyorsantz ana galterden elektrikleri kesin. E[er galtere ulagmak igin suya basmamz
gerekiyorsa, once bir elektrikgiyi arayrn. Illektrik ekipmam, kullanrlmadan 6nce kontrol edilmeli
ve kurulanmahdrr.

k.

lafrm borulannt kontrol edin. eper Jla[rm borulanrun zarar gdrd.drfitinden giipheleniyorsantz
tuvaletleri kullanmaktan kagrrun ve bir su tesisatglsml arayln. Musluktan su kullanmaktan
kagrrun. Gtivenli suyu, su tstttcrlanndanyetdabuzkahplanm eriterek kullanahilirsiniz.

1.

Sel

Su ve

sul

vanlara ozellikle yrlanlara dikkat

edin.

A-0
,-Ta

m.

Gevgek srva, duvar ve tavanlarr kontrol edin.

n.

Sigorfa kanrt iqlemleri igirr bina ve difer yaprlannln foto[raflarrnr gekin.

4.3.6. HER

rUnI,tI

AFETTBN SoNRA YANGIN

ct]vnxr,iGi

-

Sel srasmda ve selden sorma yangm tehlikeleri ile kargrlaqrlabilir.

-

Altematif rsrtma araglartrun yanhg kullammr sonrasmda yangm tehlikeleri olugabilir.

-

Su ile temasa gegen aletler krsa devre yapabilir ve bir yanguil baglatabilir.

o

Kirnyasal Giivenlik

Makine yafr gibi ddktilebilecek stvt yanlcl maddeleri aragtrnn. Doki.ilen srvrlan temizleyin "Yarucr
srvrlarr rsr kaynaklarmdan uzak tutun.

o

Elektrik Giivenlifi

-

E[er bina selde hasar gor<li.iyse, ana galtere yada sigorta kutrusuna ulagrn ve kapatrn.

-

Topraktaki tiim kablolarrn elektrikle yiiklenmig oldu[unu diiqiiniin. Bu televizyonunuzun elektrik
giriglerini de igerir.

-

Kopmug yada hasar gormiig elektrik hatlarma dikkat edin. Zarar gormtig elektrik hatlarrm
yetJkililere haber verin.

-

GiiE kaynaklarrnt agmadan <ince, binayr havalandrnn. Hava, binayr kurutacaktrr.

4"4. KIMYASAL T]EHLIKELER
Kirnyasallar gevremizin dofal ve onemli pargalarrndandr. Kimyasal maddeler hakkrnda
dtigtinmesek de her giin kimyasal maddeleri kullanmaktayv,, Kimyasal maddeler yiyeceklerimizi
taze, k:.endimizi ve gevremi:zi temiz tutmamrza. bitkilerin biiyiimesine, ve daha uzun bir hayat
yagamamlza yardtmcr olurlar. Belirli kogullarda, kimyasallar safhfrmrzr tehlike altma sokarlar. Az
miktarrla kullamldrfrnda yararh olabilen kimyasal maddeler, fazla miktarlarda ya da belirli koqullar
altrnda zar arh olabilmektedir.

o

Kimyasal Maddelere Nasrl Maruz Kahrsrnz

Brir kimyasal maddeye 3 gekilde maruz

?

kalabilirsiniz:

1.

Kirnyasal bir maddeyi solumak,

2.

Kirnyasal maddeden etkilenmig yiyecek, su yada ilag almak,

3.

Kirnyasal maddeye dokunmak,yada kimyasfl maddeyle tr:masa gegmiq olan giysi yadabenzeri
nesnelerle temasa

gegmel.l,

I

4.5. TEROR
Tercjrist saldrrrlar; ategli silahlar, patlayrcrlar

gibi geqitli

z:arar

verici arugIarIa gergekleqtirilen

saldrrrlardrr.

a. Teriirist Saldrrrlardan

o
o

Terrcirizm hakkrnda

(ince

bilgi edinin.

Terdristler, go[utrlukla kendilerine en az zarar gelecek hedefleri ve halkrn araslna gabuk
karrqabilecekleri alanlarr segerler.

o
.
o

Terdristler havaalanlatr, btiytik gehirler, uluslararasr toplarrtrlar ve buluqmalar,tatil ydreleri gibi
fa;zla dikkat gekmeden u:zaklagabilecekleri gibi hedefleri segerler.
Patlayrcr, insan ve aruq l,agrrma silahlarr, kundaklamada kullanrlan araglan ve silahh saldrrrlarda
kuLllanrlan araglar konusunda bilgi edinin.

Herhangi

bir tercirizm olayrnda difer kriz anlannda k'ullandrfrnrz teknikleri adapte

ederek

kuLllanmayr 6!renin.

o

Qevreniz hakkrnda dikkaLtli olun ve olup bitenlerden haberdar olmaya gahgrn.

o

Seyahat ederken <inlemler alm. G<ize ga{pan ve ola[andrgr davramqlarrn farkrnda olun.
Yabancrlardan paket kab ul etmeyin. B agaj larrmzr baqrbo g Torrakmaym.

o

Acil durum grkrqJlarrnrn konumlarmrn nerede oldu[unu ri[renin. Kalabahk bir alanr, bir binayr
yada metroyuhrzla nasrl boqaltaca$tnrzr di.iqtini.in. Merdive,nlerin nerede oldu[unu ci[renin.

o

Yakm gevrenizi inceleyin. Bir patlama anrnda krrrlabilecek ya a di.igebilecek nesnelere dikkat
edin.

b.

Bina Patlamalarrna Hazrrlanma

Terdristlerin kullanacap: patlayrcrlar, binalarrn yrkrlmasma ve yangmlarrn grkmasrna neden olabilir.
Qok kath binalarda ya$ayan \/eya gah$an insanlar agafrdakileri yapabilirler:

o

Acil durum tahliye proserltirlerini gozden gegirin. Yangm grkrglarrrun konumlarmr ofrenin"

o

Yangm sondiiriicillerin gahgtr[rndan emin olun. Nerede bulunduklarlnr ve nasrl kullamldrklarrm
ci[rrenin.

.

ilkyardrmkonusurrdabil6gilenin.

o

Binanm her katrnda belirlenmig ve herkesin bildiEi yerlerde:

o

Tagrnabilir,

o

Fenerler ve yedek pil.ler

o

ilkyardrm gantasr ve krlavuzu

o

T'ehlikeli alanlan iqaretlemek igin floresanh gerit bulunrlurun.

,/e,t

pilli rady,r ve yedek piller

c.

Bomba Ihbarlarr

B<rmba ihbarr altsanrzz, arayiln kigiden alabilece[inizkadar gok bilgi alm. Arayan kigiyi dediklerini
kaydedebilmek igin telefonda tutmaya gahgrn. Polis ve birim ydnetimini haberdar edin.

o

Bomba ihbarr aldrktan soffa, giipheli higbir pakete dokunmayrn.

o

$iipheli paketin etrafinr bogaltrn ve polise haber verin.

o
o

Biraayr tahliye ederken llencerelerin ontinde durmaktan 've
alanlardan kagmm"

di[er tehlike potansiyeli

bulunan

Aci I durum ekiplerinin caddeleri kullanmalarrnr engellemeyin.

d. Bina Patlamalarr Srrasrnda
a

Binada bir patlama meydana gelmigse, binayr en krsa stirede ve sakin gekilde terk edin.
DoJLaplardan yadatavandan

o

EEer

bir qeyler dtigiiyorsa, sa[lam bir masarun altrna girin.

bir yangrn grkmrgsa;

o

Yere yakrn durun ve binayr en hrzh qekilde terk edin.

o

Islak bir bezle

o

Kapah bir kaplya yal,laqrrken elinizin tersini kapryr kontrol etmek igin kullamn. Eler kapr
stcak de[ilse viicuclunuzla destekleyerek kapryr yavaqiga agrn. E[er kapr dokunulmayacak
kadar srcaksa, alternatif grkrg yolunu deneyin.

o

Aprr duman ve gazla tincelikle tavandatoplanrr. Her zantan dumamn altrnda kalmayr deneyin.

alnnzlve

e. Bina Patlamasrndan

burnunuzu kapayrn.

SonLra

Elier errkazda kaldrysanrz;

.

Bir fener kullamn.

o

Bulundu[unuz yerde lahn. A$zrnrzy mendil yada bir giysi pargasryla kapatrn.

o

Duvarlar yada borulara vurarak yerinizi bildirmeye galrqrn. E[er dtidiifiini.iz varsa kullanm.
Son gare olarak ba!;rrrn. Ancak ba[rrmak tehlikeli miktarlarda toz ve dumam iqinize
gekmenize neden olac,aktr.

f.

Yarahlara Yardrm Etmek

Egitim almamtg kimseler: enkaz halindeki binadan insanlan kurtarmaya gahgmamahdrr. Acil
Dulum Ekibinin gelmesi beklenmelidir.

g.

Kimyasal Etmenler
Kimyasallar, insanlar, ha.gvanlar ve bitkiler iizerinde toksil< etkileri olan zehirli gazXardr. Qogu
kimyasallar ciddi yaralanmalara ve oli.imlere neden olmaktadrr. Yaralanmalann ciddiyeti,

nortivr

s - nASAR
HTUSUSLAR
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GENEL

nadaki zar arlan inceleme

:

o

Binantn deprem esnasrnda her bir bdliimtintin ne kadar giddette hasar alabilecegini hesaba katarak
binayr incelemeye ahn.

.

EEer gok kath bir binadarysanrz, tek kath binalara nazaran daha fazla sarsrntr, daha az titregim
duyarsmz.

o

Ne yapacalrnrz hakkrnda emin olamadtysanrz, vzmanlarrn (sigorta, mtihendisler, mimarlar)
tavsiyelerini ahn.

o

o

kagaklarrm aragtrrn. Gaz kokusu yada gaz kagaF.rmn sesini duyuyorsanrz,
ve hinayr hemen terk edin. Bina drqrndaki ana anahtardan gazrkapatrn ve KIRG
edin. Gaz kagalr ve yanlcl srzrntrsr olmadrlrndan emin olana dek kibrit,gakmak
gazherhangi bir nedenle kapatrldrysa, mutlaka bir uzman tarafindan agrlmasma
Ga:,2

bir pencereyi agm
AZ ( 187 ) telefon
ateglemeyin. E[er
dikkat edin.

Elektrik sisteminin zararffr aragtrnn. Krvrlcrmlar, ylpranmlg yada kopmuq kablolar gdriiyorsamz,
kokusu ahyorsanrz, ana sigorta kutusu yada qalterden elektrikleri kesin.

yanLrk

.
o

EEer sigorta kutusuna ular;mak igin suya girmeniz gerekiyorsa <ince elektrikgiye ulagm.

Kanalizasyon ve riu bonilanmn hasarrm kontrol edin, kanalizasyon tesisatr zarar gdrrnig ise,
tuvaletleri kullanmaktan l,agmrn.

o

EEer su borularr zarar gormiigse, musluklardan su kullanmaktan kagrmn.

o

Yrkrlmrs elektrik hatlarrnrlan en az 10 metre uzak durun.

EK-l ACIL DURUM OR.GANIZASiYON
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II,K HASAR
TESPiT VE ACIL
DU]TUM
]VIiiDAFIAI,F, F,KiRi

Ue kiiilik gruplan
.,
olugur.
kahamasr halindelaiz

Yetersiz

IVliidahale

yaprlu.

masast kurulur.

Acil durum ydneticisi bagkanhfirn

da, Iitkilenen alan
ydneticrisi, insan kaynaklarr birim yrineticisi, teknik destel<
elemant ve haberle gme ycineticisinden ol ug ur.

'l
Qevresel Kaza
Mtidahale Ekibi

,i

ilkyardrm
Ekibi

Gtivenlik

Ekibi

i
l
I

""-""-"'"**--1

Qahgmaya ge'niillii

,.Iftdlaar

Herhangi bir acil
dururn veyakaza
soltrasl oftaya grkan
gor.resel

kirlilige

Biri ekip lideri
personel sayrsr/20

kadar ilkyardrn
e$itirni g0rmU;

mtidahale etmek,

persoaelden

gerek.ti tedbirleri
almal<, temizti$ini

olugtunx.llk

yaprnak.

yaprlmasr. Arrbulans
veya ulagrm araglarrn
ulagmasrnr saglar.

miidahalenin

Kurtalma ve tahliye
iglemi yaprlan yerde
gorekli diizeni
sa$lar, Bdlgeyi
ernniyet geridi ile
gevirip kontrol
altrnda tutar. Birirn
p<:rsonelinden

oluqtr.

KRiz MASltsI DAHA ot{cp BELIRLENEN AI-ANDA TOPLANIR, YA$ANAN,{cil- DURUMA GORE EKipLERi
YOLENDiRIR vu EKIPLER DI$INDA KALAN PERSoNELi YINE DAHA 6NcT;IpN BELIRLENEN ALANA,
yoNLENDiRin Vp BURADA QAr,rgANL,{R SAyrLrR, oGn_ENCir-ERiN BiLCIILEN NOT EDILEREK
VE DURU]VI TES]Pi]'i YAPILIR.

ALINIR

trK-2 YANGIN ONLEME VE SONDUR.ME TALIMATI

BIRYANGIN HALiNDE

1) TELE$LANMAvrNrz vE yApACeGrNzr oNcBnBN slrrNiz.
2) BULLINDUGUT,TUZ YI]RDE YANGIN irrNAR ouGlr,Tpsi VARSA

BASINIZ sicoRlaranl
KAPATINIZ.
3) YANGINI gnvnrNiztercirBnp, QEVRE KAT vE giNA,LAruarirpRp DtryuRtrNUZ.
4) irFaivB regrireullA I{ABEn venvrBr iqiN lrroy NUMARAvA TELEFoN snNiz.
s)
720397 lst}T NUMARAYI ARAYTNIZ.

6)
7)

toGnu niroirdNiz.
oiniNiz. piNA, AKARYAKIT, DOGAL GAZ,Lpc

cisi.r

t; irrarvE GELENE KADAR vANGINTN eunirvrBNlnsi iqiN vANGTN soNnunus
cnuazraru iLr, vn;rrRHALE BnrNiz.

vANGTN vAvILMAMTASI iqiN rarl vE pENCEnprBRi KAIATTNZ.
10) vANGIN ANTNDA rENliNizivn nAgru.LARrNr rBruirryE ATMAvTNIZ"
t t) cOnpvtirBmpN B;TgKASININ yANGTN ALANINA cinwsrNE ENGEL oLtrNUZ.
rz; raurivE ESNASINI.I oNcBrir sRasnrl giriNiz.

9)

Bu bcjltim bina.larrn yangrndan korunmasr hakkrnda ydnetmelik gere[ince Yangrn
Onleme ve ScinLdiirme Ydnergesi do[rultusunda hazrrlannnrqtrr.
Amag: Ilina ve:kat igeresinde grkabilecek baqlanlgrg yangrnlannln sondi.iriilmesini,
itfaiye gelene kadar biiytimeden kontrol altrnda tutulmasmr, yayrlmasrnr onlemek oan ve mal
kaybrnr azaltrlmasr acil tedbirlerin uygulanmasrdrr.
Birimimizde gilhgan ti.im personel, 6[renci ve ziyaretgiler yangrna sebebiyet
vermemek igin tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hLususlara aynen uymaya mecburdur.
Yangma karqr llina iginde korunma tedbirlerin aldrrlmasrndan, yangm s<indiirme
malzemelerin ltorunmasmdan vehazn tutulmasrndan, ekiplerin oluqturulmasmdan ve yangm
esnastnda sevk ve idar:e edilmesinder{ igveren Vekili soruLmludur.
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Acil Durum Eylem Planr

Bu form acil durum olaylartnda personeli en tist seviyede hazr tutmak igin yrltrk olarak yaprlan tatbikatlar igin
kullanrlrr.
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