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nor,Uvt I - GENnr nurUvrrnn
1.1. AMAq

Bu planrn amacl' acil durumlarda-ydnetimin sriratli ve do$ru karar armasrnr sasrayacak verilerin::iiilffiH"i3'i:ixilffiTT;";,:',1#gl*ilJffi;;;;;d;,,T5r,1',,,, 
"r*i#, iJ,*,.,pi,,

I.2. KAPSAM

igr.rrnt?Xn,'iilrjit Bingdl universitesi Rektorliik Binasr <i[rencilerini, galqanra,nr ve art

r.z.r. ig yERiNiN rnxrirc srNrFr : Az.Te.hlikeli
I.Z.Z. ig YOR,NNT 

'ALI$AN 
TOPLAM PERSONEL SAYISI 210

1.3. ACIL DURUMDA TEMEL YETTi VN SORUMLULUKLAR
T.s.T. ACiL DURUM

Deprem, heyelan, su baskmr, sel, yrldmm diiqmesi, yangm, sabotaj, ter<ir, dolal afet veyai,r,1i"l;tT:fd[?; j*h.ffi jilr*]::t,n]#T"ffi 
_:;lr?,pjilfl :,Bingdrr.s.z. acir, DURuM oRcaNizasyoN yAprsr

yukanda.belirtilen 
acil durumlardan herhansidurumunda,g,ibirim;,;l;t;mxra"i*rutJlt'il,.,Il?-Hfm,"1Lfi 

lfill?rtr;ve kururuslanna (val,ih e"ildivl,'i,air", Ai;b_;;rb., u.ri., ,irrrri*,re btiyiikrrigiine, mesaiffi :'ffi [llii*:gH,:',[i:iltu??.,i:Jhlg#5,*ffi 
...r,i-.:lii;;,,;,,d,,I,u,u

ffil1[lr,H-lara 
gcire 

'vgut*u"uk teekilai v"p;;; hiyerareik li*iyiitis terir sizetgr* ru-llf
1.3.2.1. yANGTN soxnunur rrisi

Birim y*g'1:9.'.dtirme ekibi, "yangrn s<indtirme ,o3Tlyryl,segilerek elitim ver,mis oran
personelden oluqur' Ekibin r'iy"t*9iL'{aR1sr, gcirevli personerin kimrikLi, v"ir.i ve sorumrututiar ite
yapacakla. srrah iplemtere iiiqtin'-a';uvr*--;y;"fi-brr._".r..$;d;_" 

Tatimatr,nda,, yer
almaktadrr. (Ek-2)

r'3'2'2' 
'EVRESEL ".AZAacir, 

DURUM uruuaruln nxini

::,"1f i:s?Ii5Yit*.:1":i::'?il:'t 3ii'#+:*:flrdana gerecek kimyevi madde d6k,i,me veolueacak ekibii hiverareik rup;i gilrri'p".r"r"ri, [i-r,t':[if,:jkfft,a *.'*JGr"*j-,"a*
r.3.2.3. ir,x nasan rBspir vr acir, uunantr,n nrigi
a' Mesai haricinde' herhangi bir acil durumun oluqmasr halinde birim iginde olugan hasann yerinin,boyutunun ve .Sigafrlfa s"f.li,ir. r.spitini"r]"'rrur*, biiyrimesini .nleyici tedbirlerinahnmastndan' ilgili rti* tt uiii*i.r. rr"u". 

".iii.".i"a"n ve ilk -uaur,J"vi yapmaktan yerreske
,"J[llffi:f:"fttr*flfr'p" i'il *'a'i,.i"^"iliui, v"o, ii,"n #t"Jo,ik Daire naeuni,g,



b. ilk hasar tespit ekibi acil mtidahalenin olugumuna mtiteakip toplanma yerine gelmeyen
personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini "Acil Durum Yetkilisine"
iletecek ve kurtarma ekiplerinin ydnlendirilmesini sa[layacak, isimleri Ek3-B belirtilen
personelden olugmaktadrr.

Qahqma saatleri iginde, herhangi bir acil durumun oluqmasr halinde birim iginde oluqan hasann
yerinin, boyutunun ve miidahale geklinin tespitinden, hasann btiytimesi onleyici tedbirlerin
almmasmdan ve ilk miidahaleyi yapmaktan acil mtidahale ekibi sorumludur.

Toplanma yeri, ReWhrliik Oto Parkt

1.3.2.4. ACit DURUM yONBriu GRUBU II<pizMAsASI

iqveren Vekili bagkanhlrnda "Acil Durum Ydneticisi", "Etkilenen Alan Ydneticisi", "Kalite
Ytineticisi", 'oinsan Kaynaklarr Birim Ydneticisinden" olugur. Ek3-A Acil durumun tipine ve
btiyiiklii[tine gdre kriz masasr olugturulmasrna karar verilmesi halinde veya otomatik olarak
aqagrda belirtilen toplantr yerlerinden birinde toplamr.

Toplantr yeri Genel Sekreterlik Toplantr Salonu

Buramn hasar gOrmesi halinde Fuat Sezgin Kongre Merkezi Toplantr Salonu

1.3.2.5. KURTARMA EIdPLERi.

Kurtarma ekipleri birim tarafindan aqalrda belirtilen niteliklere sahip personel arasmdan segilmiq
kiqiler olup isim listeleri Ek3-F dir.

Kurtarma faaliyetlerinde gahgmaya gcintillti olmak,

Kurtarma faaliyetlerinde kullamlan teghizatr tarumak ve kullanabilir olmak,

Birim yerlegim planr hakkrnda bilgi sahibi olmak,

Yangrnla mticadele e[itimi gdrmtig olmak veya g<irecek olmasr,

Sivil savunma e[itimi gdrmiig olmak veya gdrecek olmasr,

ilk yardrm e[itimi gdrmiig olmak veya gdrecek olmasr

Her tiirlii olalan iistti durum karqrsrnda solukkanhh[rm koruyabilmek,

Kan gOrmeye dayamkh olmak.

Ekiplerin Toplanma yeri;

Tiim ekipler Rektiirliik Oto Parkmda toplarur, durum hakkrnda "Acil Durum Y<ineticisi" veya
"Acil Durum Yetkilisinden" bilgi alrr giysileri, koruyucu malzemelerini "Acil Miidahale Ekipleri
Standart Koruyucu Teghizat ve Kurtarma Ekipmanlqrtnf'alarak giyinir ve ekip lideri bagkanhlrnda
toplu halde bulunup verilecek talimatr bekler. Hangi alan hasar grirdtiyse rlncelikle o alanm kurtarma
ekibi veya ekipleri faaliyete gegeceginden, malzeme dafirtrmrnda da o alarun ekibi <incelik alrr.

a.



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

igvrnr,nniNDE ACIL DURUMLAR HAKKTNDA vONETMELIK

angrn S0ndiirme Ekibi* *

lk Yardrm Ekibi{.xr, l0 gahgana

BINALARIN YANGINDAN
KORUNMASI HAKKINDA
ONeruBlix

kisiden fazla insan bulunan her tiirlli
loplam en az

az 3 kisi

az j kisi

az 2 kiSi

10'dan az gahqanr olan ve az tehlikeli srmfta yer alan igyerlerinde Arama, kurtarma ve
tahliye, Yangrnla mi.icadele yiikiimltiliifii yerine getirmek iizere bir kiqi gorevlendirilmesi
yeterlidir.
** Birden fazla gahgamn gorevlendirilmesi gereken igyerlerinde bu gahganlar konularrna gore
ekipler halinde koordineli olarak gorev yapar. Her ekipte bir ekip bagrbelirlenir.

.*** ilL Yardrm Yonetmeliii

'r't{'Ekip sayrsl belirlenirken binadaki tiim akademik, idari, iggi ve gtivenlik personeli toplam saylsl
dikkate ahnmahdrr.

***Acil durum eylem plam hazrrlanan bir binayr birden fazla faktlte, meslek yiiksekokulu veya
farkh bir birim kullamyor ise tiim birimlerin personeli dikkate ahnarak ekip sayrsr belirlenmelidir.
*** G0revlendirilecek personeller tercihen Bina Sorumlusunun bulundulu birim personeli olmak
iizere aym binayr kullanan di[er birimlerden de belirlenebilir.

Gdrevlendirilecek di[er ekip sayrlan birimdeki hasara, hizmetin devam edip etmemesine ba[h
olarak ydnetimin kararlarr do[rultusunda birim vekizmasasl arasrndaki koordine ile tespit edilir. Bu
ekipler enfazLa3 kigiden olugur, ekip listelerinde kiginin adr soyadr, ekipteki g6revi, iletiqim bilgileri
belirtilir. Uzun stireli bir kurtarma faaliyetinin sdz konusu olmasr halinde veya onceden planh
personelin afetten etkilenmig olmalarr halinde ttm ekiplerin gahgmalanna kriz masasr karar verir. Bu
konuda gerekli ayarlamayr yaparken olugturulan ekiplerin teknik eleman dengesi, hizmetin devam
edip etmeyecefi daima 96z dniinde bulundurulur.

1.3.2.6, ir,X y.q.RDIM EKiBi

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

b. Acil durumun gahqma saatleri iginde olmasr veya olmamasr haline g<ire ayrLca ga[rr
beklemeksizinhizmasasl ile temas kurar, alacaprbilgiye gdre birime gelir. (Ek3-D)

Destek Elamanl tsyeri Tehlike Srnrfi

{,2 Tehlikeli* Iehlikeli lok Tehlikeli

Kuftarma Ekibi** rer 50 gallgana
lkisi

rer 40 gahgana 1

<isi
rer 30 gahgana
I kisi

Kurtarma ekibi

her 50 qahEana
I kisi

her 40 gahgana

I kisi
her 30 gahgana
I kisi

Yangm Sondilrme ekibi

[er 20 gahgana
I kisi

her l0 gahgana

I kisi
ilkyardm ekibi



r.3.2.7,. cUvrNr,ir rrini
a. Gtivenlik personelinden olugur, (Ek3-G) ilave gtivenlik personeli gereksinimine kriz masasr

bagkam karar verir.

b. Birim drgrndaki bir bdlgede kurtarma / yardrm gahgmasrmn ytirtittilmesi halinde ekip lideri
gahgrlan bdlgenin kontrol altrna almmasr, buradaki kurtarma ekipmanlan ile enkazdan grkan
malzemenin emniyetinin sa[lanmasr igin gerekli tertibi alrr her kurtarma ekibinden bir kigi ekip
lideri tarafindan giivenlik gOrevlisi olarak gdrevlendirilir.

1.3.2.8. SOSYAL YARDTM VE HALKL.A. ili$rilER EKiBi

Biri ekip lideri olmak izere, acil durumun tipine ve btiyiikltifiine g<ire en fazla 3 kiqiden olugur,
ekip aga[rda belirtilen niteliklere sahip personel arasmdan segilmig kiqiler olup ekip listesi Ek3-H'
dedir. Ekip kendi arasmda Enformasyon, acil yardrm, banndrrma bdliimlerine ayrrlabilir.

- Qekirdek ekipte g6rev alacak kigiler 3 personelinden olugur,
- Tiim birim personelinin telefon numaralanm ve adreslerini giincel olarak tutarlar,
- Tiim birim personelinin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakrnlanrun telefon

numaralannln ve adreslerini giincel olarak tutarlar,
- Belediye bagkammn, muhtarm, sosyal dayanrgma kurumlanrun, hastaneler, ambulans ile

eczanelerin telefonlanm gtincel olarak tutarlar,
- Gerektilindevardiyah gahqabilmelidirler,
- Gerekti[inde ziyaretlere gidecekleri igin gdrev alacak personelin seyahat etmeye mani durumlan

olamamahdr,

1.3,2,9. OiGgN PERSONEL
a. Acil mi.idahale, hasar tespit ve kurtarma ekiplerinde gdrevli olmayan difer personel yiiksek

gerilim hatlanndan, iist iiste dizilmiq malzemelerden mtimkiin oldulunca uzak yollan segerek en
krsa siirede bulundu[u yeri terk edip Rektdrliik Oto Parh olarak belirtilen toplanma brilgelerine
gider.

b. Toplanma bdlgesinde toplanan personelin birim tespit sorumlulan nezaretinde mevcut kontrolti
yaprlrr eksik personel olup olmadrfr tespit edilir, yrkrntr altrnda personel kaldrlrndan
gtiphelenilmesi halinde durum hakkrnda kriz masasma, acil durum yetkilisine, kurtarma ekibine
bilgi verilir, kurtarma ekiplerinin miidahalesi sa[lamr.

BOLUM2 . EYLEMPLANI

2.I. ALINACAK ONTNULERDE TEMEL PRBNSIP

Acil durumun dopal afet veya bunun drqrndaki nedenlerle olugmasma, tipine ve boyutlarma grire
ahnacak tedbirler de[igiklik arz etmesine karqrhk temel prensipler;

a. Can kaybrm dnleyici, malzeme kaybrm ise en aza indkici gekilde en dofiru mtidahalenin en krsa
stirede yaprlmasr,

b. En krsa stirede olay boyutlarmm ve hasann dopru olarak tespiti,

c. Hizmetin aksamasma neden olacak engelleri ortadan kaldrracak tedbirlerin krsa siirede
ahnmasrdr.

2.1.1. ACiL DURUMUN OLU$MASTNDAN SONRA ir,r I{UOAHALE

a. Deprem, heyelan, su baskmr, sel, yangm, sabotaj, terdr, do[al afet veya bagka nedenlerle ortaya
grkan hasarlar, gevre bina kurum veya kuruluglarda olugacak bu tip olaylann birimimize



etkilerinin sdz konusu oldulu acil durumlarda 6n hasar tespitinin ve acil miidahalenin yaprlmasmr
mtiteakip olayrn tipine, biiyiiklii[iine ve hasar durumuna g<ire "Acil Durum Organizasyon"
yaplsma uygun olarak olaya Yangrn Sdndtirme Ekipleri, Qevresel Kaza Acil Durum Miidahale
Ekipleri ya da ve Acil Mtidahale Ekiplerince mtidahale edilir.

b. O1ayrn tipi, boyutlarr ve oluqan hasar miktan yukanda belirtilen ekipler tarafindan
g6ziimlenemeyecek kadar biiyiikse (Olayrn gahgma saatleri iginde veya gahqma saatleri drgrnda
olmast durumuna gOre) Ek-l'deki "Acil Durum Koordinasyon Yaprsr'na uygun olarak
Rektorltik,igveren ve Acil Durum Ydneticisi / Acil Durum Yetkilisi yupurukl*r durum
delerlendirmesini mtiteakip kriz masasr olugturulur. Detayh hasar tespiti, kurtarma iglemleri,
hasann ve can kaybrnrn btiyiimesini Onleyici gereken dnlemlerin almmasr igin srrah iqlemleri
baqlatrrlar.

c. Hizmetin kesilmesi veya devam etmesi, Yerleqke, birim drqrna yardrm ekibi gonderilmesi gibi
konularda ahnmast gereken kararlarr da flst ycinetimle koordineli olarak kriz masasr verir.

d. Do[al afet nedeni ile acil durumun oluqmasmr miiteakip, kriz masasr personeli, hasar tespit ve
kurtarma ekiplerini olugturan personel ile ilk yardrm ekip personeli acil olarak topianma
yerlerinde toplanrr ayrrca ga[n beklertmez,

e. Acil durumun dofial afet nedeni ile olugmamasr durumunda olayrn yerine, tipine, btiyiikltigtine ve
hasar miktanna gdre olaya 'oyangrn sdndtirme ekipleri", "gevresel kaza acil durum mtidahule
ekipleri" tarafindan miidahale edilir.

f. Do$al afet nedeni ile olugan acil durumun gahgma saatleri drgrnda veya tatilde olugmasr
durumunda ise yukarrda belirtilen personel en krsa stirede kendi imkanlan ile birime ulagrr,

g. Sdz konusu personelin ailesinin, evinin dolal afetten etkilenmesi halinde durumu hakkrnda kriz
masasma bilgi verir,

h. Dolal afetin gahqma saatleri drgrnda veya tatilde olmasr halinde Ek-l'de belirtilen "Acil Durum
Ydnetim Grubu" tiyelerinden birime ilk gelen kriz masasr faaliyetlerini baglatarak gereken
dnlemleri aldrrrr.

2.2. DURUM TBSPITi

2.2,I, ACiL DURUM riPi Vr BOYUTLARI

Acil durumun tipinin ve boyutlarmm Ofrenilerek afetin birimdeki etkilerinin tespiti;

a. Radyo, televizyon veya difer iletiqim araglanyla afetin Bingol bolgesindeki boyutlal,
olugturdu[u hasann seviyesi konusunda bilgi sahibi olunmaya gahgrlr,

b. Yerel ydnetim ile temasa gegilerek durum hakkrnda bilgi ahnrr (Bing6l Valiligi , Bingril
Belediyesi, AFAD , il Emniyet Mtidiirltipti, Bingdl Devlet Histanesi vs.)

2.2.2. giRivl DURUM TESPiTi

a. Olayrn gahgma saatleri drgrnda olmasr halinde; "iIk Hasar Tespit ve Acil Durum Mtidahale Ekibi,,
6nce yerlegke iginde toplantr, kontrol edecekleri bdliimleri paylaqrrlar ve daha sonra stiratle
sorumlu olduklan alanlara ydnelerek 6n hasar tespitini yaparlar ve giivenlik merkezindeki
gOrevliye hasar raporu verirler.

b. Olayrn gahgma saatleri dahilinde olmasr halinde ayrrca toplanma yerinde toplanmadan "Acil
Durum Yetkilisi" ydnetiminde "Birim Tespit Sorumlularr"ndan alman ilk bilgiler iqveren
Vekili 'ne raporlantr. Ayrtca acil durumun tiiriine gdre ilgili ekip herhangi bir talimata gerek
olmakszm hazularur ve gahgmalara baglar.



2.2,3. PERSONEL TOPLANMASI

a' Dopal afetten kaynaklanan acil durumun gahgma gtinti ve I veyagahgma saatleri drqrnda olugmasr
durumunda Kriz Masast ilyeleri, itk Yardm nkibi, Yangti Mudohale Ekibi, Acil Madahale
Kurtarma Ekibi, aynca qafin beklemeksizin kendi imkanlart ile yerleskeye gelirler,

b' Yukarrda belirtilen personelin do[al afetten etkilenmesi halinde durumunu en seri yolla kriz
masasma bildirir. Bu durumda gelemeyen personelden olugan bogluk ekiplerdeki di[er personele
ilave sorumluluk verilerek doldurulur.

c. Bu planda gerekli olabilecek telefon numaralan Ek4,de yer almaktadrr.

d' Qevresel kaza acil mtidahale ekibinde g0rev alan personel do[al afetten kaynaklanan acil
durumun olugmasma miiteakip kriz masisr ile irtibaia geger, destek ihtiyacr oiup olmadrtrm
6!renir, e[er iletigim sorunlarr nedeni ile bu mtimktinlti* ise ilgili personel-ayr.u gig,
beklemeksizin birime gelir.

2.2.4. XNiZ MASASININ OLU$TURULUP GOREVE BA$LAMASI

a. Hasar tespit ve acil mtidahale ekiplerinin oluqturulmasl ve g6rev yerlerine da!r1mr,

tespit ve acil mtidahale ekiplerinden gelen bilgilere gdre olayrn ve hasarm boyutlarmrn
b. Hasar

tespiti,

c. Yrinetime bilgi akrgr ve hasarla mridahaleye baglanmasr,

2.2.5. NiNiU PERSONEL TAHLiYE PLANLARININ UYGULANMASI

Qahqan personelin tahliye planlanna uygun qekilde bulunduklan boltimlerden grkartrlp
belirtilen toplanma bcilgelerinde toplanmalan, birim tespit sorumlusu tarafindan mevcut kontroltin
yaprp e*az altrnda kalan olmast halinde kriz masasrru hub.. vererek acil mtidahale ekiplerinin
gelmesini sallamak.

2.2.6. HASAR TESPITI

Oncelikle enerji hatlan (elektrik,) ttrp gaz gibi yangrna ve patlamaya neden olacak etkilerin
olup olmadrlr Acil Durum Yetkilisi tarafindan tontrot .-dilir, b6yte bir ihtimat varsa durum kriz
masasma bildirilerek yangma mtidahale edilmesi veya gereken onlemlerin almmasr istenir. Daha
sonra kritik briliimlerdeki diler hasarlar tespit edilir.

2.2.7. EMNiYET MAKSADIYLA ENERJiLERiN XrSir,VrNSi

Kriz masasr tarafindan birim hizmet lallndeyken emniyet nedeniyle birimin tamammm veya birlasmmm enerjilerinin kesilmesinin gerekebilir. Kriz rnuruu karanna gcire ya birim biitiintinde y,a dagerekli gtiriilen ktsmmda gerekli emniyet tedbirleri ahnarak Bakrm Tafimr personeli tarafindan enerji
kesilir.

a. Elektrik enerjisinin kesilmesi (Bakrm Takrmr Acil Durum planr)

2.2.8. ilrriginaiN nnvnvrI,rI,rcrNrN sAGLANMAST

a' Acil durum olugtupunda hasar tespit, acil miidahale ve kurtarma ekipleri, gtivenlik merkezi, kriz
masasr, ydnetim kademesi arasrndaki iletigim cep telefonl*, uru.rlg, itJ yurtittifii.. iff. iof""atlatrlmasr ve dnceden tespit edilmiq rinemli numaralara <incelik tanrnirasrndan sonra kriz masasr
ve ydnetim kademesi arasrndaki muhabere yiikti dahili telefona kaydnlr, gahgan ekipler iletigim
kurmaya devam ederler.



b. Acil durumun olugmasmr miiteakip olayrn y6netim grubu lkriz masasl tiyeleri ve di[er personele
duyurulmasmda uygulanacak iletiqim zinciri Ek- 1' d e belirtilmi gtir

c. Birimimiz iletiqim araglanrun kullamm dncelik srasr aga[rda oldu[u gibidir, hangisi kullamlrrsa
kullamlsrn krsa ve 0z konugma yaprlmasr esastrr.

(1) ig hat telefon (2) Drq hat telefon (3) $ahsi cep telefonlarr

2.2.9. KURTARMA EKipLEniNiN TOPLANMAST, FAALiyETLEniNiN BA$LAMAST

a. Do[al afet veya bagka nedenle acil durumun oluqunu mtiteakip ttim kurtarma ekip liderleri Acil
Durum Ydneticisi ve/veya Acil Durum Yetkilisi ile irtibata geger, kurtarma ekibine ihtiyag olup
olmadr[r konusunda 6n bilgi alrr, bu arada ekipler toplanmaya baqlar. Afetin btiyiiklii[iine,
birimdeki hasar durumuna ve ydnetimin karanna gdre kurtarma ekiplerinin tamamr ya da
belirlenen ekiplerin gd,revlendirilmesi ve organizasyonu kriz masasmca yaprlr.

b. Do[al afet nedeni ile birim dtqma kurtarma ekibi gdnderilmesi karannr kriz masasr baqkanr verir.

2.2.10. DOGAL GAZ,TUP cAZ, LABORATUAR KAqAK KONTROLU

Dopal afet veya bagka nedenle olugan acil durum srrasmda birimin gahgrr durumda olmasr
halinde birim igindeki ilk kontroller sorumlu personel tarafindan yaprlrr.

2.2.II. CUvnNr,iGiN SAGLANMASI

o Kurtarma ekibinde olup ayrrca gdrevlendirilen personel;

- Kurtarma ve Tahliye iglemi yaprlan yerde gerekli dtizeni sa[lar. Gdrevliler haricindeki
gahrslann bdlgeye girmesini 6nler, bdlgeyi emniyet geridi ile gevirip kontrol altmda tutar,

- Kurtarma ve Tahliye iqlemi yaprlan yerde grkartrlan malzemenin listesini tutar, ilgisiz
kigilerce kangtrnlmasma, ya[malanmasma, ahnmasrna engel olur,

- Kurtarma iglemi srasmda kullamlan ig makinesi ve ekipmanlann ilgisiz kiqilerce ahnmasr,
kullanrlmasr, ya[malanmasma engel olur.

2.2.12. CALIgAN PERSONELi SiLciLENDiRMEK suRETiylr pANiGE ENGEL
OLUNMASI

Kriz masasrnda ilk bilgilerin toplanmasr ve ilk de[erlendirmenin yaprlmasmr miiteakip, afetin
birimdeki etkileri ve bundan sonra personelin yapmasr gereken hareket tarzrrun belirtildili "Acil
Durum Ydnetim Grubu" tarafindan onaylanmrg duyuru Sosyal Dayamgma lHalkla iliqkiler ekibince
personele duyurulur.

2.2.13. NiNiU ACiL MUDAHALE PLANLARININ DEVREYE SOKULMASI

Acil durum sonrasl birimler daha dnceden hazrlamrg olduklarr acil miidahale planlanru aynca
talimat beklemeksizin devreye alrlar.

a. Birim acil miidahale planlan birimdeki personelin can emniyeti <in planda olmak kaydryla
birimdeki hasann tespiti, krymetli kayrt ve ewalm emniyetini, tahliyesini sa$layacak tedbirleri ve
bunun uygulanmasma ydnelik detaylan igerir (kurtarmada dncelikli malzeme ve evralm
belirlenmesi, bunlarm markalanmasr, kim veya kimler tarafindan nasrl emniyete ahnaca[r veya
kurtanlaca[r gibi).



a.

b.

c.

d.

e.

2.2.14. ir,r yanuM vE saGr,K niznarrr,nni
a' Birimdeki hasar durumuna g<ire acil mtidahaleler igin hazrr bulundurulmasr gerek enteghizathaz*bulundurulur.
b. Acil Durum aracl ve diler uragrm araglarr bina dnundeki arana park eder.c' Do$al afetin oluqunu *rittutii ttim ilgili .upr* 

"vrr* 
talimaibekt.-.triri, kendi imkanla, ilebirime gelir, evinin veya aiiesinin if"tt..r'"tr.il6r*is olmasr halinde Ju*u hakkrnda krizmasasma bilgi verir.

NOrtiVT 3 - YETri VN SORUMLULUKLAR

3.1. i$VERBN VEKiLil ACir, DURUM YONETiCiSi / AC1LDURUM YETKiT.,iSi I KPJZMASAST UVrr,ERi-
Acil durumun olugmasr durumunda ilk haber verilecek kigilerdir.

ffffffi,,f,H*"iffi:fifrI#|"*ff stireci baqlatrlrr ve plan vrinirrtile konur. orayrn

Kriz masasmt olugtururlar, acil durum srirecinin iqleyigini kontrol ve koordine eder-ler.
Acil durumda kullamlacak ara9, gereg ve ekipmanrn her an kullamm ahaz*bulundurulmasmdanAcil Durum yetkilisi sorumludurl

Acil Durum Yetkilisi,Yangrn scindtirme, Qevresel KazaAcil Mtidahale, Kurtarma ekiplerininyrlda en az2 defatatbiki egltim yapmalanm saflamaktan sorumrudur.

Periyodik kontrol ve yrlda en az bir defa tatbikat yaprlmasrm safilar. Tatbikat Ek-6 da sunulantatbikat formuna kaydedilir.

3.2. YANGIN SONOURME PriBi
a' uBirim Yangm siindrtrme" ekibi; segilmiq, egitim almrg 3, kiqilik ekipten ve ,.Birim yangrnSrindtirme sorumlura,n-gT'l orujur.-g, [on;,au gtir., alan persorei ,.yangrn onreme veSdndiirme Talimatr 'nda" belirtilen esaslar dogruliuirnda yangrna -tia"rra" ederek scindrirmek,yangm bdlgesindeki insan ve malzemenin kurtint-urina* sorumrudur.

b' 
,H;t:l::Hffi-1ae, seree ve teshizatrrun her an hizmete hazrr bulundurulmasmdan ekip

*llffie1.*:?:ii,Xffi}|;l;ffi:" harinde veva tabii aret durumunda tiim ekip personeri ay.ca

Kriz masasr oluqturulmasmdan sonra ekip kriz masasmm direktifleri do[rultusunda hareket eder,

Bi:r$i: ffilifi"ffilfl: 
giivenlik sistemlerinin listesi, yansm sondrirme sistemlerinin yerlesimi

c.



3.3. QEVRESBL KAZAACiL DURUM MUDAHALE NXiNi
a' Herhangi bir tabii afet, kaza veya olapan iistti durum sonrasl ortaya grkan gevresel kirliligemiidahale ederek, gevreye olan olumsri etkileriri ortuAun kaldrrmak ert aza indirgemek igingereken tedbirleri almak ddktiren maddenin t.*irrigiri yapmak,

b' Segilmig Yapr igleri ve Teknik Daire Bagkanhlr personelinden_oluqan ekip herhangi bir tabii afet,kazaveyaola[an tistti durum sonrasl otomatik olarak faaliyete baqlar,

c' Ekibin miidahale etti[i her olayn kayrtla, tutulur ve ileriye ddntik dtizeltici, iyilegtirici, kazanrntekrarmt tinleyici tedbirler ahnir, ahnmasr igin ilgili birimlere <inerilerde bulunur.

3.4. iT,x HASAR TESPIT VE ACiL MUDAHALE EKIPLERi
a' uygun nitelikteki personelden segilerek olugturulmug, Ek3-B isimleri belirtilen ekipler acildurumun olugumunu mtiteakip otomatik olarak Rektorliik oto parkr ontinde toplarur, durumde[erlendirmesi yapar.

b. Ekip liderleri mevcut alr,

c' 
,:lifii:1,fi?f,ffi:iJ:tkilileri 

tarar,ndan durum hakkrnda bilglendirlir ve berirtlen koruyucu

d' Gtirev alanla, belirlenen personel en seri gekilde sorumlu oldu[u b<ilgeye giderek 6n hasartespitinde bulunur ve kriz masasma bildirir,

e' Miidahale edilecek enkazm durumt'na bagh olarak uygun kurtarma aletleri ile teghiz olan ekiplerliderleri ydnetiminde gahgmalara baqlailar. orr.iifr. birim tespii sorumtuta.mm toplanmabdlgesinde aldrklarr mevcutlar ve diger ,.rit.r. g;re enkaz alirnda kaldrSr tahmin edilenpersonele ulagacak qekilde gahgmalar kr]z masasr tara?rndan y6nlendirilir.

3.5. ir,r YARDIM EKiBi
Birimde personele ilk miidahalenin yaprlmasr,

Ambulans ve diler gerekli olabilecek ulagrm araglanna ulaqrrmasr sallarur,

Dofial afetin olugunu mtiteakip tiim saflrk personeli ayflcatalimat beklemeksizin kendi imkanla,ile birime gelir, evinin veya ailesinin-afeiten .ttir.r-iiolmasr halinde durumu hakkrnda krizmasasma bilgi verir,

Acil durumun tipi ve boyutlarma gdre bu durumdan etkilenen personelin birimde yaprlan ilk
ilil*:'miiteakip 

hastaneye sevkinln gerekmesi halinde ilgili hastane ile gerekli koordinasyonu

Acil durumun tipi ve.boyutlanna gOre bu durumdan etkilenen personelin adedinin fazla olmasrhalinde gevre hastanelerden, cizel glrketlerden u*o"runr iurebinde bulunur, durum hakkrnda krizmasasma bilgi verir,

Acil durum nedeniyle hastaneye sevk edilen personelin hangi hastanelere g6nderildilininkayrtlanm tutar, sosyal hizmetgrubuna ve kriz ,nururrnu uu uitgiteri verir,

3.6. SOSYAL YARDIM / HALKLA iIi$rir,BN BriBi

a.

b.

c.

d.

a' Acil durumun olugmasrm mtiteakipkrizmasasma yakrn bolgede toplanarak faaliyetlerine baqlar,



fili::,--un 
gah$ma giinti ve saati drgrnda olmasr halinde ayncagaln beklemeksizin bir araya

Acil durumun gahqma saatleri iginde olmasr halinde ailelerine ulagamayrp onlardan haberalamayan gahqanla,n aileleri ile iletigimlerine yurdr-.i ot*,
Dofial afetten etkilenen personeli tespit edip onlan ziyarctederek durumla, hakkrnda bilgi alrr,
Ailesi do[al afetten etkilenen personeli *u!?l?k ihtiyaglanm osrenmeye ga1gr, birim kriz
fitfiL|t#llilerinden, 

bdlge kriz masasr vetkililerinden uid,g, rli'irere glr" ut"Lia" p"rror,.li

Kurtarma ekiplerinde gdrev alan, bu maksatla ailesi ile iletigim kuramayan personelin aileleri ilearalarrndaki bilgi akrgrm sallar,

Afet bdlgesine yardrm gtindermek isteyen personel ile temasa gegerek ycinetimin ve krizmasasmm talimatla, do[rultusunda gerekii koordinasyorr,., yup*,

Toplanma alanlannda bekleyen personelin genel durum hakkrnda bilgilenmesini sa[lar,(Kizmasasl tarafindan duyurulmasr gereken konurir p".ro""i" auyurulur).

NOT,UVT 4 - ACIL DURUMDA DIKKAT EDILBCEK
HUSUSLAR

4.1.GENEL

Sakin olun ne oldufunu anlamaya gahgm,

Acil durumun tipini anladrktan sonra bulundu[unuz ortamda size zarar yeffnesi muhtemelmateryalden uzak durmaya gahqm,

Planh ya da sizce en emniyetli kagrg y<intinii segmeye gahgm,

Segtiliniz ydntin en emniyetlisi oldu[unu tekrar irdeleyin,

Unutmayrn kagmak her zaman en iyi g<iztim de[ildir,

Kalmaya ya da kagmaya hangisine karar verdiyseniz kafamzr ve yiiztintizii mutlaka emniyete ahn,
ortamda duman Yeya gazvarsa solumamaya gahgm, ortamr terk edin (dumanh ortamr stirtinerek),

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

f.



h' BulunduSunuz mahalli terk ederken acil durum plamnda belirtilen dnlemleri a1p o mahallinemniyetini sallayarak terk edin.

4.2. DEPREM

Deprem yer iginde fay olarak adlandrfllan krnklar iizerinde biriken bigim de[igtirme

;ffi[1?:,ffiffi,,::T'"1?:,i11]"'oa mevdana e.r.i ver derietirme hareketinin ,eden-ordugu

4,2.I. DEPREM ONCNSiNDE YAPILACAKLAR

Planlayrn

t Ya$adrErnrz I Bulundu[unuz mekant inceleyin. Korunma igin buluna caprnrzyeri ve muhtemelkagrg yolunu belirleyin.

o EEer bulundu[unuz noktadan kendinizi 10-15 saniye iginde bina drgrna grkartacak ve gtivenli biragrk alana ulaqtrracak pozisyonunuz varsa, bu yoiu saptaym. (Bu y6ntem sadece zemin ve l.Katta olanlar igin gegerlidir.)

a. Yagam ve Qahqma Alanlannrn Dofial Afetlere Hazrrlanmasr

o Raflann gtivenli bir gekilde duvarlara asrh oldu[undan emin olun,

o Btiyiik ve a$r nesnelerin artraflarakondulundan emin olun,

o $igeleri' camlar ve porselenleri algak yerlere koyun, dolaplann kapaklanru srkrca mandallaym,
o Resimler' aynalar vs' a[rr nesneleri , koltuklardan ve insanlann oturduklan yerlerden uzak yerlereasln,

o Bilgisayar vs. artlanna kaymayr dnleyici lastik takozrarkoyun,

. Tepede bulunan lambalan destekleyin,

o Hatah elektrik teghizatrnr onann. Bunlar potansiyel yangm riskleridir. Bunun yamnda esnekkablolar kullanmaya gahgm,

o Yerdeki ve duvarlardaki gatlaklarl onann. Eler yaprsal bozukluklann iqaretleri varsa bir uzmamngOriigiinti ahn,

o Yamct ve ev kimyasallarmr rsrdan uzak tutun; gtivenli bir dolapta saklayrn.

b' Qahgma Alanrarrnda Tehtikelerden 6nce yaprracaklar

. insanlardnceliklidir.

o Hayati kayrtlarr ve ytiksek 6nem arz eden egyalarr tagryrn veya gtivenli bir yere koyun,
o Camlan plastik malzemeler ile bant yardrmr ile kapatm,



t su, gazve elektrik kaynaklarrmn elitimli kiqiler tarafindan kapatrldrfirm kontrol edin,

' E$yala. camlardan uzak ve suyun erigemeyece[i yerlere taqrym,

o Raflan, dolaplan ve di[er egyalan bantrar ile devrilmeyecek gekilde ba[layrn,
. Dl$ kullanrm egyalanm bina iginde gtivenli bir yere koyun,

o Beraberinizde personel listesi, sigorta, finansal kayrtlar, envanter, acil durum planlan, veteghizatrm alm,

o Binaya geri dontig srasmda girig iglemlerinde ydnlendirme yapmasr igin bir personeli atayrn.

c. Yagam ve Qahgma Aranrarrnda Giivenri yerrerin Tespit Edilmesi

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

o Koridor igleri

o Odalann ve kemerlerin kdgeleri

o Krnlabilecek camlardan, pencerelerden, aynalardan, resimlerden, ya daizeinize dtigebilecek a[rrkitaphklardan ve mobilyalardan uzak y"ftr" nirr?ii,"q" gtivenii yeiteJlelirleyin. Binalardan,aSaglardan, telefon ve elektrik direklerind.r, iirt g.iiri.ra., ve veya gegitlerinden uzak durun.

4.2.2. DEPREM SIRASINDA YAPILACAKLAR

Uygulayrn:

Srffill#i:"Xilffi5 
sanive isinde bulundulunuz binavr terk edebitiyorsaruz derhal kasrn, yoksa

t ilk sarsrntryt hissettifini z anda sakin olun. Panige kaprlmayrn. panik sa[1k1 dtigiinmeniziengelleyecek' hatah, bilinq drqr hareket .tt"."io y;l agacaktrr. 
- 
eimgu dtigtinebilmek,hazrrhklaflmzr felaket amnda degit, aarra once yapmamza ve planl arnantzaba!1drr.

' ,tf,;#:Hi"T::,!|:ilffT,T:, 
daha 6nce belirrediliniz vaqam iisgeni araruna gidin ve yan

o Kesinlikle oradan orayakogmayrn ve ayakta durmaym.

a. Kapah yerdeyseniz;

o Sakin olun,

o igerde kahn, bina drgrna kogmaym,

o Asans6r ve merdiveni kulranmayrn, ilk tehrike arz edenyerlerdir,



' l5lffiJ,iffTi,iff'ffi,r3: 
n"*rucunun altrna girin (bina ve oda ieindeki en giivenri yer tespit

. Ba$rruzr saklayrn ve hareket etmeyin,

o Ytiksekligi l'5 m.'yi gegmeyen (iistti bog saflam sabit tezgah vs.) bir cismin yaruna annekamrndaymrq gibi yatrn, hayaitiggeninin otrg*a"itrtimii kuwet kazanr.
o Pencere ve cam eqyalardan uzak durun,

o Kayabilecek veya devrilebilecek ktttiphane, dolap ve diler e$ya ve malzemeden uzak durun,
o Hissetti[inizde "DEPREM" diye bafr,n ve herkes emniyetli bir gekilde 6nceden tespit edilenyerlere gitmeli,

. ikinci deprem tekrarlayabilir bu nedenle sakin olun,

o Telefonlan gok acil durumlar haricinde kullanmayrn.

b. Drqandaysanz

o Binalardan, a[aglardan, direklerden ve reklam panolanndan uzak durun.

c. Duran Aragtaysanrz

o Binalardan, tist ve alt gegitlerden uzaklagm, agrk alanda bulunun ve aragtan grkmayrn.

Pffitil"?:tflllfrnaa 
nerede olursaruz olun, hemen kendinizi korumaya aln ve sarsmfi durana

d. Hareket Eden Aragtaysanrz

o Aracr durdurun ve aracm iginde kalm,

o Kdpriilerden, alt ve iist gegitlerden, binalar ve elektrik direklerinden uzaklagm,
. Yolukapatmamaya6zeng6sterin,

o Sallanma sona erdilinde tedbirli olun. Depremin zarar vennig olabilece[i rampalardan vekdprtilerden gegmeyin.

e. Otobiisteyseniz

o Otobtis dtrana kadar koltugunuzda kahn,

f. KalabahkAlandaysanrz

o Ezilmeyecefiiniz bir noktaya srlmmaya gahgm,

o Ytiksek yaprla,n bulundu[u yayayoilan dzellikle tehrikelidir,

o EEer igerideyseniz, devrilen kolonlar vb. garpabilecesi igin drga,ya kogmayrn,



o Alr$veriq merkezlerinde, en yakm ma$azaya sr[mrn,

o Pencerelerden, vitrinlerden, projektdrlerden, alrr egyalardan, dolu raflardan uzak durun.

4.2,3. DEPREM SONRASINDA YAPILACAKLAR

Muhtemel bir depreme karqr hazrhk, sallanmalar bittikten sonra meydana gelen qoklar,
yangrnlar ve gok yrktcr hasarlar sOz konusu oldufiunda ne yapmak ve ne yapmamak gerektigini igerir.
Sdzii gegen tehlikelere kargr so[ukkanh olun, sakin davramn. 0ncelikle, hayatr tehdit eden durumlarr
dikkate alm. Unutmayrn ki, 72 saattenuzun bir siire yalruz baqmrza kalabilirsiniz.

a. Deprem Sonrasrnda Artgr Depremlere Hazrrhkh Olma

Ana depremden daha hafif giddette de olsa, artgr depremler ek zarar meydana getirir ve zarar gdrmiig
yaprlann tamamen gd,kmesine neden olabilir. Artgr depremler; depremden sonra ilk saatlerde,
giinlerde, haftalarda hatta aylarda meydana gelebilir.

o Yarah ve enkaz altrndaki insanlara yardrmcr olun,

o Uygun olan her yerde ilkyardrm yapm,

o Ciddi bir gekilde yaralanmrg kigileri, daha fazla yaralanmalanna neden olmamak igin hareket
ettirmeyin,

o Yardrm igin telefon edin,

o Zarur gdrmtig binalann drqrnda ve uzak bir yerde durun,

o Yetkililer gtivenli oldu[unu sOylemedikge binalara ddnmeyin,

o Telefonu sadece acil ihtiyag durumunda kullamn,

o DaErlan ilaglan, beyazlatrcrlan, gazryadayarucl srvrlan temizlemeye gahqrn,

o Gazyadadiler kimyasallann kokusunu aldr[rnrz alanlan terk edin,

o Klozet ve dolaplarrn kapaklarmr dikkatle agrn,

o Zarar durumunda bacalann ttim uzunluklanm kontrol edin. Fark edilmeyen zarar, bir yangrna
neden olabilir.

Deprem sonrasrnda nasrl davranacafrnz iinemli.

Panife girmemek, fisrltrlara kulak asmamak,

Kurtarma qahgmalarrna katrlmak gerekiyor.



4.3. YANGIN

4.3.I. YANGIN SIRASINDA YAPILACAKLAR

a. Sakin olun,

b. Yangrn baqlangrg noktasrm ve sebebini gdrebiliyor musunuz?

c. Eler cevabmz evet ise yangrna neden olan iig temel maddeden birini (rsryr, yanlcl maddeyi,
oksij eni) ortadan kaldrrdr[rntzda yangrmn sdnece[ini akhmzdan grkarmaym,

d. E[er cevabmtz hayr ise kendinizi srcak ve dumandan koruyarak (rslak bir 6rtti ile kafa ve viicudu
sararak) yangm grkrq yollarrm takip ederek bulundu[unuz yeri terk ederek binadan grkmaya

9ahqm,

e. Srcak dumant ci[erlerinize gekmemeye gahqm, yanmaktan kurtulsamz bile ci[erlerinizde
oluqacak hasar dl0mctil sonuglar do[urabilir,

f. Bulundu[unvzyei/ratr terk ederken iist katlara do!ru grkmayrn (6me[in 5 kath binada yangn2.
Katta grkmrg olsa ve l. Kata inemiyorsamz en emniyetli kat 3. Kat, en tehlikeli kat ise 5. Kattrr),

g. Asansdr bogluklarr havalandrrma kanallan yanan gazln grkrq noktalandrr,

h. Bulundu$unuz odaya duman giriqini engellemeye gahgrn, heyecanlanmaym mevcut oksijeni
idareli kullanmak durumunda oldu[unuzu unutmaym, birilerinin size ulagmak igin u[raqtr[rnr
dtiqtintip sakin ve bilingli davrarun,

i. Bulundu[unuz odadaki kolay yanacak maddeleri yangmm yayrldrlr ydnden uzaklagtrrmaya
gahgm,

j. Yangrnrn merdiven boqlulundan yaytlmasr halinde, panik halde merdiven boqlu[una agrlan
kapmtzt agtr[rmzda odamzdaki oksijenin merdiven boglu[undaki ategle bulugmasr neticesinde
ytiziiniize do[ru bir patlama olaca[rm unutmaym, b6yle bir durumda kapryr agmaym,

k. Duman dolu bir yerden gegmek zorundaysanrz derin nefes alm ve yerde siiriinerek ilerleyin,

1. Yangrn sdndtirme cihazr kullanmanvarapmen yangm sdnmiiyorsa, cihazr oldu[unuz yere brrakrn
ve hemen drgan grkm,

m. Duman alarmlarr gok fazla duman oldu[undan dolayr gahgmryor olabilir. Acil durumun gergek
oldupunu ve dtgan grkmalan gerekti[ini bildirecek gekilde insanlan uyarm. Eler asansdrii olan
bir binada iseniz merdivenleri tercih edin,

n. Yangrndan saklanmaya gahgmayrn. Egyalarmrzr olduklan yerde brrakrn ve kendinizi koruyun,

o. Eler ana grkrq yolunuz dumanla kaplanmrqsa; ikinci yolu deneyin. Kahn ve yo[un duman altrnda
yolunuzu bulamayabilirsiniz,

p. Kapalr bir kaprdan kagmaya gahqryorsann, elirizin tersiyle kaprmn kolunu ve kiriqlerini kontrol
edin. E[er kapr serinse ve kapmrn i.isti.inden ya da altrndan duman gelmiyorsa kapryr yava;ga
agrn. E[er kapmm arkastnda duman veya alev gdrtirseniz, kapryr kapayrn ve ikinci grkrg yolunu
kullamn. E[er kapr srcaksa, kapryr agmadan ikinci grkrg yolunu deneyin. Kaprya dokunmak,
kapmm arkasrndaki muhtemel tehlikeleri tespit edebilmeye yarayacaktrr. Elinizin tersi ise
parmaklar ve avug igine gdre rsrya daha duyarhdrr.

q. E[er duman, lsr ya da alevler grkrq yolunuzu kapatrrsa; giivenli olarak drganya grkamayacaksamz,
bulundu[unuz odamn kaprsmr kapatrn ve orada bekleyin. Odamn penceresini hava almak igin



agm ve pencerenin drgrna bir yastrk koyun. Drgarrya koydu[unuz yastrk ya da agrk renkli giysiler
ilgi gekerek itfaiyecilerin sizi bulmasmr kolaylaqtrracaktrr,

r. Eper odada bir telefon varsa itfaiyeyi araym ve yerinizi bildirin. Kapmm duman girebilecek
yerlerini havlularla kapatmaya gahgrn. Yardrm igin pencere kenannda bekleyin. itfaiyeciler ilk
geldiklerinde binadan grkmamr g insanlan araqtuacaklardrr.

4.3.2, YANGINDAN SONRA YAPILACAKLAR

a. ihtiyag duyulan yerde ilk yardrm yapm,

b. Yardrm ekibine haber verdikten sonra yamklan so[utun ve enfeksiyon kapmasrm engellemek igin
tizerini kapatrn. Ciddi yamklan olan kigiler miidahale edilmeden; profesyonel ellere teslim
edilmelidir,

c. Yangrndan zarar gdrmiiq binalara yetkililer izin vermeden ddnmeyin, bina iginde nefes almayr
zorlaqtrracak gazlar ve duman kalmrg olabilir,

d. Yaprsal zararlan aragtrnn. Yetkililer size binaya girmenin giivenli oldupunu sdylemiq ancak
aragtrrmalanm tamamlamamrg olabilirler. Tamirat gerektiren hasarlan belirleyin.

e. Gaz, elektrik gibi tesisatlann gtivenli oldu[undan emin olun. Yangrn hasar vermig ancak tesisat
duvarlann altrnda oldu[undan sizzaran fark etmemig olabilirsiniz.

f. Srca[a, dumana ve ise marvz kalmrq yiyecekleri atrn. Yangrrun ortaya grkardr[r yiiksek srcakhk
yiyeceklere zarar vermiq olabilir.

g. Sigorta girketinize haber verin. Zarar gdrmiig eqyalanruzr envanter grkanhncaya kadar ellemeyin.

4.3.3. SU BASKINI / SEL'DEN ONCE YAPILACAKLAR

a. ESer uzun bir zamandrr yolun bir gekilde ya[mur ya[ryorsa, bir sele hazrrhkh olmak gerekir.
Seller topralrn suya doymasmdan sonra meydana gelir,

b. Acil durum bilgisi igin tagrnabilir, pilli bir radyo bulundurun,

c. Olasr sel durumlannda e[er aracffLtzt durduracaksanlz, nehir kenarlanndan uzak yerlere
brrakmaya gahqrn. Sel sularr hrzla ytikselip aracrmzr siiriikleyebilir,

d. Su kanallanna yakm yerlerde bulunuyorsaruz, mesafenin sizi yarultmasmaizin vermeyin. Baraj
yrkrlmalan ya da ani baglayan bir ya[mur, kanallarda bulunan suyun taqmasma ve o alana ani bir
sel baskrmna neden olabilir,

e. E[er yerel otoriteler tarafindan uyanlmrg iseniz; tiim giig kaynaklanm kapatm. Gaz vanaslru
kapatrn.

f. Sigorta poligelerini, dokiimanlan ve di[er de[erli evraklan giivenli bir kutuda saklayrn. Bu
doktimanlara hrzh ve kolay bir gekilde ulaqmanz gerekebilir. Sel srrasmda en az hasara
ugrayacak gekilde, gtivenli bir yerde saklayrn.

4.3.4. SU BASKINI / SEL SIRASINDA YAPILACAKLAR

a. E[er selle kargr kargrya kalrrsanz, hemen yolunuzu de[igtirip farkh bir yoldan gitmeye gahgrn.

Ytiksek yerlere trmamn,

b. Sel basmrq yerlerden uzak durun. G0venli gdr0nse de sular hala ytikseliyor olabilir,



c. Suyun iginde ytrtimeye, yiizmeye, araba kullanmaya ya da oyun oyrurmaya gahqmaym.
Ytizeyden suyun ne qekilde hareket ettili ve akrntrlar hakkrnda fikir ytiriitmek imkanszdr,

d. Sel basan bdlgelerde yrlanlara dikkat edin. Seller nedeniyle yrlanlar yuvalarrndan grkacaktrr,

e. Sel basmrq alanda, akarsu ve nehir yataklanndan tzak durun. Ya[rglardan dolayr, yataklar ycin
deliqtirmiq olabilir.

f. Ytikselen sulann, pis su gtkrglanrun, hendeklerin yamnda durmayrn. Hrzh akan suya
kaprlabilirsiniz.

g. Sel sulan ile temas etmiq ttim yiyeceklerinizi atrn. Sel sulan, bakteri ve mikroplan igerir.

h. Eler drqarrda iseniz, yiiksek bir yere trmanrn,

i. Sel suasmda arubakullaruyorsamz:

- Sel basmrg alanlardan vehrzla sel basabilecek alanlardan uzak durun,

- Akan sulan gegmeye gahgmayrn. Suyun derinlilini kesin olarak bilemezsiniz.

- Algak yerlerde ve kdprtilerde sele dikkat edin,

4.3.5. SU BASKINI / SELDEN SONRA YAPILACAKLAR

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

b. Felaket bdlgelerinden kagrrun. Felaket bOlgelerinde bulunmaruz kurtarma gahqmalannr
engelleyebilir sizi de geqitli tehlikelere marvz brrakabilir.

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

d. Binalann gevresinde hala sel sulan mevcutsa binadan uzak durun. Sel sulan, binanm katlarrna
zarar verip gdkmesine neden olabilir.

e. Yerel otoriteler gtivenli oldulunu bildirmedikge, binalara girmeyin. Gaz tesisatr ve elektrik hatlan
sel nedeniyle hasar gOrmtig olabilece[inden ek problemler oluqabilir.

f. Hasar gdrmiig su borulann1 gM ve elektrik hatlanm ilgili yetkililere bildirin.

g. Binalann iginde sigara igmekten kagmm. Kapah alanlarda sigara igmek riskli olabilir.

h. Yangrn hasarlannr kontrol edin. Gaz kaga[r olabilir, elektrik sisteminde krsa deweler olabilir.
Yarucr yadapatlayrcr maddeler selle beraber gelmiq olabilir.

i. Gaz kagaklannt araqttnn. Gaz kokusu ahyorsamz ya da gazkaga$rnm sesini duyuyorsanrz,bir
pencereyi agm ve binayr terk edin.

j. Elektrik sisteminin hasarmr aragtmn. Krvrlcrm veya kopmug hatlar gdriiyorsanz ya da yamk
kokusu altyorsamz ana galterden elektrikleri kesin. E[er galtere ulaqmak igin suya basmaruz
gerekiyorsa, cince bir elektrikgiyi arayrn. Elektrik ekipmam, kullamlmadan once kontrol edilmeli
ve kurulanmahdrr.

k. Su ve lalrm borulanm kontrol edin. e[er la[rm borulanrun zarar gdrdii[tinden qiipheleniyorsanz
tuvaletleri kullanmaktan kagmm ve bir su tesisatgrsmr arayln. Musluktan su kullanmaktan
kagrmn. Gtivenli suyu, su tstttcilanndan ya da buz kahplanm eriterek kullanabilirsiniz.

l. Sel sulan ile gelen hayvanlara dzellikle yrlanlara dikkat edin.



m. Gevqek srva, duvar ve tavanlan kontrol edin.

n. Sigorta kamt iglemleri igin bina ve di[er yaprlannm foto[raflarrm gekin.

4,3,6. HER TUru,U AFETTEN SONRA YANGIN CUVNNI,iGi

- Sel srrasmda ve selden sonra yangm tehlikeleri ile karqrlagrlabilir.

- Alternatif rsrtma araglartrun yanhg kullammr sonrasmda yangm tehlikeleri oluqabilir.

- Su ile temasa gegen aletler krsa devre yapabilir ve bir yangmr baqlatabilir.

o Kimyasal Giivenlik

Makine ya$r gibi dOkiilebilecek stvr yarucl maddeleri ara$tmn. D6kiilen srvrlan temizleyin .Yamcr
stvrlan rsr kaynaklanndan uzak tutun.

o Elektrik Giivenli[i

- E[er bina selde hasar gdrdtiyse, ana galtere ya da sigorta kutusuna ulaqrn ve kapatrn.

- Topraktaki tiim kablolann elektrikle yiiklenmig oldulunu dtigtintin. Bu televizyonunuzun elektrik
giriglerini de igerir.

- Kopmuq ya da hasar gdrmtig elektrik hatlanna dikkat edin. Zarar gdrmtig elektrik hatlanm
yetkililere haber verin.

- GUq kaynaklanru agmadan 6nce, binayr havalandrrm. Hava, binayr kurutacaktrr.

4.4. TIUYNSAL TEHLIKELER

Kimyasallar gevremizin dopal ve Onemli pargalanndandrr. Kimyasal maddeler hakkrnda
d0giinmesek de her gtin kimyasal maddeleri kullanmaktayv. Kimyasal maddeler yiyeceklerimizi
taze, kendimizi ve gevremizi temiz tutmamrza, bitkilerin btiyiimesine, ve daha uzun bir hayat
ya$amamza yardtmct olurlar. Belirli kogullarda, kimyasallar sa$h[rmrzr tehlike altma sokarlar. Az
miktarda kullanrldr[rnda yararh olabilen kimyasal maddeler, fazla miktarlardaya da belirli kogullar
altrnda zxarh olabilmektedir.

o Kimyasal Maddelere Nasrl Maruz Kahrsmz ?

Bir kimyasal maddeye 3 gekilde maruz kalabilirsiniz:

1. Kimyasal bir maddeyi solumak,

2. Kimyasal maddeden etkilenmig yiyecek, su ya da ilag almak,

3. Kimyasal maddeye dokunmak, ya da kimyasal maddeyle temasa gegmiq olan giysi ya da benzeri
nesnelerle temasa gegmek,

Olapandrqr bir durum algrlamadrlrnrz durumlar da dahi kimyasal maddelere maruz kalabilirsiniz.



4.5. TEROR

Terdrist saldrrrlar; ateqli silahlar, patlayrcrlar gibi gegitli zarar verici araglarla gergeklegtirilen
saldrnlardrr.

a. Teriirist Saldrrrlardan Once

o Terdrizm hakkrnda bilgi edinin.

o Ter6,ristler, go[unlukla kendilerine en az zarar gelecek hedefleri ve halkrn arasrna gabuk
kangabilecekleri alanlan segerler.

o Terdristler havaalanlan, biiyiik gehirler, uluslararasr toplantrlar ve buluqmalar, tatil y<ireleri gibi
fazla dikkat gekmeden uzaklagabilecekleri gibi hedefleri segerler.

o Patlaytct, insan ve arag kagrrma silahlan, kundaklamada kullamlan araglan ve silahh saldrrrlarda
kullamlan araglar konusunda bilgi edinin.

o Herhangi bir terdrizm olayrnda di[er kriz anlannda kullandr[rmz teknikleri adapte ederek
kullanmayr 6[renin.

o Qevreniz hakkrnda dikkatli olun ve olup bitenlerden haberdar olmaya gahgrn.

o Seyahat ederken dnlemler ahn. Gdze garpan ve olapandrgr davramglann farkrnda olun.
Yabancrlardan paket kabul etmeyin. Bagaj larrmzr baqrbog brrakmayrn.

o Acil durum grkrglanmn konumlanntn nerede oldufiunu 6[renin. Kalabahk bir alam, bir binayr ya
da metroyu hrzla nasd bogaltaca[mtzr diigtiniin. Merdivenlerin nerede oldu[unu 6$enin.

. Yakm gewenizi inceleyin. Bir patlama arunda krnlabilecek ya a dtiqebilecek nesnelere dikkat
edin.

b. Bina Patlamalarrna Hazrrlanma

Terdristlerin kullanaca[r patlayrcrlar, binalann yrkrlmasma ve yangrnlann grkmasma neden olabilir.
Qok kath binalarda ya$ayan veya gahgan insanlar aga[rdakileri yapabilirler:

o Acil durum tahliye prosedtirlerini gtizden gegirin. Yangrn grkrglanrun konumlanm d[renin.

o Yangm sdndtiriiciilerin gahqtr$rndan emin olun. Nerede bulunduklannr ve nasrl kullanrldrklanm
6lrenin.

. ilkyardrm konusunda bilgilenin.

o Binanm her katrnda belirlenmiq ve herkesin bildiEi yerlerde:

o Taqmabilir, pilli radyo ve yedek piller

o Fenerler ve yedek piller

o ilkyardrm gantasr ve kilavuzu

o Tehlikeli alanlan iqaretlemek igin floresanh gerit bulundurun.



c. Bomba ihbarlarr

Bomba ihban alrsantz, aruyan kiqiden alabilece[inizkadar gok bilgi ahn. Arayan kigiyi dediklerini
kaydedebilmek igin telefonda tutmaya gahgrn. Polis ve birim yrinetimini haberdar edin.

o Bomba ihban aldrktan sonra, qiipheli higbir pakete dokunmayrn.

o $iipheli paketin etrafim bogaltrn ve polise haber verin.

o Binayr tahliye ederken pencerelerin dntinde durmaktan ve di[er tehlike potansiyeli bulunan
alanlardan kagrrun.

o Acil durum ekiplerinin caddeleri kullanmalarrnr engellemeyin.

d. Bina Patlamalarr Srasrnda

o Binada bir patlama meydana gelmigse, binayr en krsa siirede ve sakin gekilde terk edin.

o Dolaplardan ya da tavandan bir geyler diiqiiyorsa, saplam bir masamn altrna girin.

o EEer bir yangm grkmrqsa;

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

o Islak bir bezle aSnnrzr ve bumunuzu kapayrn.

o Kapah bir kaprya yaklagrrken elinizin tersini kapryr kontrol etmek igin kullamn. Eler kapr
srcak defiilse v0cudunuzla destekleyerek kapryr yava$ga agrn. Eler kapr dokunulmayacak
kadar srcaksa, alternatif grkrg yolunu deneyin.

o A[rr duman ve gazla dncelikle tavanda toplanrr. Her zaman dumamn altrnda kalmayr deneyin.

e. Bina Patlamasrndan Sonra

E$er enkazda kaldrysamz;

o Bir fener kullamn.

o Bulundu[unuz yerde kahn. Apzrnrz|- mendil yada bir giysi pargasryla kapatrn.

o Duvarlar ya da borulara vurarak yerinizi bildirmeye gahqrn. E[er diidiigtiniiz varsa kullarun.
Son gare olarak ba[rnn. Ancak baSrrmak tehlikeli miktarlarda toz ve dumam iginize
gekmenize neden olacaktrr.

f. Yarahlara Yardrm Etmek

E[itim almamrg kimseler enkaz halindeki binadan insanlan kurtarmaya gahgmamahdrr. Acil
Durum Ekibinin gelmesi beklenmelidir.

g. Kimyasal Etmenler

Kimyasallar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler tizerinde toksik etkileri olan zehirli gazlardrr. QoEu
kimyasallar ciddi yaralanmalara ve Oltimlere neden olmaktadrr. Yaralanmalann ciddiyeti,
kimyasal maddenin miktarrna ve kimyasal maddeye matuzkahnan siireye gOre de[igmektedir.



nor,tivr s - HASAR rnsririNorc otrxlr BniTECBK
HUSUSLAR

5.1. GENEL

B inadaki zar arlat inceleme :

o Binarun deprem esnasrnda her bir bdliimiiniin ne kadar qiddette hasar alabilece[ini hesaba katarak
binayr incelemeye alm.

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

o Ne yapaca[rmz hakkrnda emin olamadrysantz, trz;marllarrn (sigorta, miihendisler, mimarlar)
tavsiyelerini ahn.

o Gaz kagaklanm aragttnn. Gaz kokusu ya da gazkagapmn sesini duyuyorsanv,bir pencereyi agrn
ve binayr hemen terk edin. Bina drgrndaki ana anahtardan gazrkapattn ve KIRG AZ ( 187 ) telefon
edin. Gaz kaga[r ve yarucl srzmtrsr olmadr[rndan emin olana dek kibrit,gakmak ateqlemeyin. Eler
gaz herhangi bir nedenle kapatrldrysa, mutlaka bir uzman tarafindan agrlmasma dikkat edin.

o Elektrik sisteminin zaraflnt araqtrnn. Krvrlcrmlar, ylpranmr$ ya da kopmug kablolar g<irtiyorsaruz,
yamk kokusu altyorsamz, ana sigorta kutusu ya da galterden elektrikleri kesin.

. EEer sigorta kutusuna ulagmak igin suya girmeniz gerekiyorsa rince elektrikgiye ulagrn.

o Kanalizasyon ve su borulanrun hasarmt kontrol edin, kanalizasyon tesisatr zarar gdrmiig ise,
tuvaletleri kullanmaktan kagmm.

o EEer su borulan zarar gilrmiiqse, musluklardan su kullanmaktan kagmm.

o Yrkrlmrq elektrik hatlarrndan en az l0 metre uzak durun.
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BiR YANGIN HALiNDE
l) TELE$LANMAvINTzvE yApACAGrNrzI ONCEDEN eir.iNiz.
2) BULI.JNOUGINTN-IZ YERDE YANGIN irrgAn oucrrlgsi vARSA BASINIZ sicoRrerezu

KAPATINIZ.
3) YANGINI QNVNTNiZOBTITSRE, QEVRE KAT VE giNaI,eRDeTiTBRT DUYURUNUZ.
+; irreivo rrgrilarlNA HABER vERMEK iqiN lrro; NUMARAyA TELEFoN poiNiz.
5) YANGINI HABER vERMEK iqiN sss 772 0397/s107t324s NUMARAyT ARAyrNrz.
6) vANGTN yBniNN aonpsNi KrsA vE ooGnu eiroiRiNiz.
7) u1-ltrntlN isp veNcNnt ciNsiNi siroiRiNiz. 1niNe, AKARyAKIT, ooGAL cAZ,LpG

cini.;
t) irFaivE GELENE KADAR YANGININ suyurvrprunsi iqiN yANGTN s6NounuB

cinezlenr irs MUoaHALE BoiNiz.
9) vANGTN vAvTLMAMAST iqiN rerr vE pENCEnrlBni KAIATTNZ.
10) YANGIN ANINDA rpNoiNizivr negralARrNr rsru,irryE ATMAyrNrz.
t t) cOnsvLiLeRDBN BA$KASININ yANGTN ALANTNA cinuBsiNE ENGEL oLr.rNUZ.
rz; reru,ivE ESNASTNna ONcprir srRasNr eiriNiz.

Bu bdltim binalann yangrndan korunmasr hakkrnda ydnetmelik gere[ince Yangrn
Onleme ve Sdndiirme Ydnergesi do[rultusunda hazrrl*n rqtrr.

Amag: Bina ve kat igeresinde grkabilecek baglangrg yangrnlanmn sdndtiriilmesini,
itfaiye gelene kadar biiyiimeden kontrol altrnda tutulmasmr, yayrlmasmr rinlemek can ve mal
kaybrm azaltrlmasr acil tedbirlerin uygulanmasrdr.

Birimimizde gahqan tiim personel, 6[renci ve ziyaretgiler yangrna sebebiyet
vermemek igin tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdur.
Yangrna karqr bina iginde korunma tedbirlerin aldrrrlmasrndan, yangm sdndiirme
malzemelerin korunmasmdan vehazr tutulmasmdan, ekiplerin olugturulmasmdan ve yangrn
esnasmda sevk ve idare edilmesinden igveren Vekili sorumludur.

l"-q'}il.la*

a-mas ;rre {litteft \-{ er{r*d{ff ffi$d&*r.fu ctmek,

il;(ht tl il

Yrrln6te darfal.8n 5f.cs !.c trdlElrasad.dclK.r;a{lrdm ffi {td-t*itc Gts,clE-

Yupm re{t{ *{tndtrffiG c{lt-'r-ffi lr€ttiulr tr.*tr€tatqrgre.r.

A g r.i.st'i,
1'ssgm m *lralliri t.f,k€ffi ek-

flr

&Lta.g.ur* irtilcmltin? gilro qltaa a1.

CXrea traSruaft"ys8!ffi Sdkt nat6t.3l !.Gd d&r lr3ffi
filldshstc ar:

I(D$lanr&r*I. lm.lliE *t5a<l{ibm! ci}qrtffi di{.cd*inde
!*ryaElr doemr y. Irrils& $glanrfl

Rrlagur.lau;r dumrk"

ffi

llcml{sa r'+3r rtetraoka3sd.n" }.ei J,aik@d,qmrldletr.l. .t-

M
&{clxw lrmgm Brtndtic6c cilail:,lffi 8}a.srrr rir6ir{k

).{ralsd6 lfirfl8t_

#t\r*
Yastffi wmTffiffiffi"ffi:: ot6.dm :ffi s&

#,ffi
$1truu@* }u;ga sttndilrmc eills.daat* tfi,ltsfiIeiwtlqt&
birre5ru foy,rryr *t*ffi trulhadmalrol gilri 3rr-rio+

EK-2 YANGIN ONLEME VE TALiMATI



Acil servis (Ambulans

Alo Trafik

Jandarma imdat

Su Anza

Valilik :0426 213 10 01

it.Ltet Miidiirl :0426213 50 48

EK. 4 LU ZUMLU TELEFONLAR

:0426213 12 18

:1 12

:714

Telefon Arrua

Alo Valilik : A42,6 413 1S 01



YANGIN
rUpU

YANGIN
DOLABI

BULUNDUGU vrn nur,uNouGu
KAT

ADET KG

6 6 Rektorliik Binasl Oto Park 6 6

J Rektorluk Binasr Bodrum Kat 6

4 4 Rektdrliik Binasr Zemin 4 6

4 4 Rekt0rliik Binasr l.Kat 4 6

4 4 Rektorliik Binasl 2.Kat 4 6

4 4 Rektorliik Binasr 3 .Kat 4 6

4 4 Rektdrliik Binasr 4 .Kat 4 6

EK-5 YANGIN TUPITNI VE YANGIN DOLAPLARI ENVANTERI



Rektiirtiik Binasr

AciI Durum Eylem planr

TATBiKAT TARiHi
YANGTN rersiKATr

f] ACIL DURUM HAZTRLTK TArBiKArr

E BOLGESEL (RESMi/ozEL $IRKET ir,n onrery yANGrNarnirerr
r,trnixar gE

rernixeT soxenyosu

ALARM vrnir,iv-onse

Anons Sitemi Alarm Butonu Gaz Dedekttirii
HAVA DURUMU

xerrleN nEFirn

DE6ERLENninTTIB

1a13iffi
6nerr,rli uususun

ACiL DURUM y0xrricisi:

ONAY:

Agrk-Giinegti Kapah-Buluflu Yalmurlu-Karh
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