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Igyerinde, belirlenmig olan acil durumlart etkileyebilecek veya yeni acil durumlarrn ortaya grkmasrna neden olacak
degigikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin biiyiikliiliine gdre Acil Durum Eylem Planr tamamen veya krsmen
yenilenir.
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noltrvr 1 - cENnr Httrt;vrrnrr
1.1. AMAQ

Bu plamn amac1 acil durumlarda yonetimin siiratli ve do[ru karar almasrm sa$ayacak verilerin
toplanmasr gahgma plaruntn oluqturulmasl, can ve maLl koruma onlemlerinin almmasr, hasar tespit,
acil miidahale ve kuftarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize ediimesi.

I.2. KAPSAM

Bu plan tiim Bingol Universitesi Merkezi
gahganlarrm ve alt igverenlerini kapsar.

r.z.r. ig yERiNiN TEKLiKE srNrrr :Tchlikeli

Laboratuvar Uygulama ve Aragtrma Merkezi

r.z.z. ig vERiNDB eALr$AN TopLAM rERSoNEL SAyrsr : 12

1.3. ACiL DURUMDA TEMEL YETKi VTI SORUMLULUKLAR

1.3.1. ACIL DURUM

Deprem, heyelan, su baskrnr, sel, yridrrm dtigmesi, yangm, sabotaj, teror, dolal afet veya
baqka nedenlerle ortaya grkan hasarlar ve bunlar neticer;i ortaya grkan durumlarda Bingdl Universitesi
Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Aragtrrma Melkezi'nde olugacak bu ve benzeri olaylarrn
merkezimrzde etki I eri.

1.3.2. ACiL DURUM ORGANiZASYON YAPISI

Yukarrda belirtilen acil durumlardan herhangi birinin veya birkagrnrn bir arada oluqmasr
durumunda ilgili birim durum hakkrnda REKTORLUGE ve orraya grkan durumla ilgili kamu kurum
ve kuruluglarrna (Valilik, Belediye, Itfaiye, AFAD...) haber verir, olayrn tipine btiyrikhigtine, mesai
saatleri ddhilinde olup olmadr[rna gore "ACIL DURU]\4 MUDAHALE EKIPLERI "tarafindan olaya
miidahale edilir. Bunlann yetersiz kalaca|na karar verilmesi halinde Wiz masast oluqturulur.
Defigen durumlara gore uygulanacak tegkilat yapisi ver hiyerargik iligkiyi gosterir gizelgeler Ek-l'de
sunulmugtur.

L.3.2.I. YANGIN SoNNUNUE EKiBi

Birim yangln sondrirme ekibi, "yangrn sondrirme sorumlusu" segiierek efitim verilmiq olan
personelden olugur. Ekibin hiyerarqik yaplsr, gorevli personelin kimlikleri, yetki ve sorumluluklar ile
yapacaklan sralt iglemlere iligkin detaylar "Yangrrr Onleme ve Siindiirme Talimatr'nda" yer
almaktadrr. (Ek-2)

1.3.2.2. QEVRESEL KAZAACiL DURUM muU,zLU.q.LE EKiBi

Qevresel kaza,Labotatuvar, atolye gibi yerlerde,meydana gelecek kimyevi madde dokiilme ve
srzmtrlannda gorev alacak olan Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Aragtrma Merkezi personeli
gahqanlarrndan oluqacak ekibin hiyerargik yaplsl, gdrevli personelin kimlikleri (Ek3-E) de yer
almaktadrr.

r.3.2.3. ir,r naslR TESpiT vE ACiL nnUuau,arl,E EKisi

a. Mesai haricinde, herhangi bir acil durumun olugmaLsr halinde birim iginde oluqan hasann yerinin,
boyutunun ve miidahale qeklinin tespitinden, hasarm btiyiimesini onleyici tedbirlerin
almmasmdan, ilgili kigi ve birimlere haber verilmesinden ve ilk mlidahaleyi yapmaktan Yerlegke



a

Giivenlik ekipleri sorumlu olup, acil miidahale ekibi; Merkezi Laboratuvar Uygulama ve
Aragtrma Merkezi personelinden oiugur. (Ek3-E).

b. ilk hasar tespit ekibi acil mudahaienin oluguniuna miiteakip toplanma yerine gelmeyen
personelin isimlerini velveya birimiyle ilgili ilk ma.ddi hasar bilgilerini "Acil Durum Yetkilisine"
iletecek ve kurtarma ekiplerinin yonlendirilmersini sallayacak, isimleri Ek3-ts belirtilen
personelden olugmaktadrr.

c. Qahqma saatleri iginde, herhangi bir acil durumun olugmasr halinde birim iginde oluqan hasann
yerinin, boyutunun ve mi.idahale geklinin tespitinden, hasarrn biiytimesi dnleyici tedbirlerin
ahnmasrndan ve ilk miidahaleyi yapmaktan acil miidahale ekibi sorumludur.

d. Toplanma yeri, Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araqtrrma Merkezi Park Alanr

I.3.2.4. ACiL DURUM YONNTIU GRUBU / KRIZ MASASI

Igveren Vekili bagkanhfirnda "Acil Durum Y<inerticisi", "Etkilenen Alan Yoneticisi", "Kalite
Yoneticisi", "insan Kaynaklarr Birim Ydneticisinden" olugur. Ek3-A Acil durumun tipine ve
biiytikliiEiine gore kriz masasr oluqturulmaslna karar verilmesi halinde veya otomatik olarak
aqaprda belirtilen toplantr yerlerinden birinde toplamr.

Toplantr yeri; MerkeziLaboratuvar Uygulama ve Araqtrrma Merkezi Park Alanl
Buranm hasar gdrmesi halinde Sosyal Etkinlik Alam

I.3.2.5. KURTARMA EKIPLERi.

Kurtarma ekipleri birim tarafindan agalrda belirtilerr niteliklere sahip personel arasmdan segilmig
kiqiler olup isim listeleri Ek3-F dir.

- Kurtarma faaliyetlerinde gahqmaya gomillfi olmak,

- Kurtarma faaliyetlerinde kullanianteghizalr tanrmek ve kullanabiiir olmak,

- Birim yerlegim planr hakkrnda bilgi sahibi olmak,

- Yangrnla miicadele efitimi gdrmiig olmak veya gorecek olmasr,

- Sivil savunma efitimi gormiig olmak veya gorecek olmasr,

- itt< yardrm e[itimi gcirmiig olmak veya gdrecek olmasr

- Her ttirlii olafan i.istii durum kargrsrnda sofukkanhhfrnr koruyabilmek,

- Kan gormeye dayamkh olmak.

a. Ekiplerin Toplanma yeri;

Tiim ekipler Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Aragtrrma Merkezi Park Aianr'nda toplanr,
durum hakkrnda "Acil Durum Yoneticisi" veya "Acil Durum Yetkilisinden" bilgi alir giysileri,
koruyucu malzemelerini "Acil Miidahale Ekipleri' Standart Koruyucu Teghizat ve Krrtarma
Ekipmanlartnf' alarak giyinir ve ekip lideri baqkanhsrnda toplu halde bulunup verilecek talimatr
bekler. Hangi alan hasar gordiiyse oncelikle o alarun kurtarma ekibi veya ekipleri faaliyete
gegecefiinden,malzeme da$rtrmrnda da o alarun ekibi c,ncelik airr.

b



b. Acil Durum Ekipleri Personel Sayrsr ve Nitelifi;

igvnnr,nniNDE ACiL DURUMLAR HAKKTNDA voNET'MELiK ixa.laRlN YANGtrNDAN
ORUNMAST F{AKKINDA
oxnrivrnr,Ix

Destek Elamanr isveri Tehlike Srnrfa kiEidewfazla insaru bwlwruan lter tiirlrt
ada toplar'a en az

Az Tehlikeli* Fehtikeli Cok Tehlitr<eli

Kurtarma Ekibi*x her 50 gahgana
l kisi

her 40 gahgana I
kisi

rer 30 gahgana

I kisi
Kurtarnta ekibi az 3 kisi

Yansm Sdndiirme Ekibi * * her 50 gahgana
I kisi

her 40 gairgana

1 kisi
rer 30 gahgana

1 kisi
Yangtn Sondtirme ekibi nz ? Lici

lk Yardrm Ekibi*** her 20 gahgana
I kisi

her 10 gahgana

1 kisi
her 10 gahgana

1 kisi
tlkyardm ekibi uL z Ar)t

10'dan az gahganr olan ve az tehlikeli srnrfta yer alan igyerlerinde Arama, kurtarma ve
tahliye, Yangrnla miicadele yi.ikiimli.iiiiiti yerine getirmek izere bir kiqi gorevlendirilmesi
yeterlidir.
** Birden fazla gahqanrn gcirevlendirilmesi gerekerr iosyerlerinde bu qahqanlar konularrna gore
ekipler halinde koordineli olarak gorev yapar. Her e,kipte bir ekip baqrbelirlenir.

.*** IIk Yardrm Yonetmeliffi

'r'**Ekip saylsl belirlenirken binadaki ttim akademik, idari, iggi ve giivenlik personeli toplam saylsr
dikkate almmahdrr.

{'i**Acil durum eylem plan hazrlanan bir binayr birden fazla fakilte, meslek ytiksekokulu veya
farkh bir birim kullanryor ise trim birimlerin personeli dikkate ahnarak ekip sayrsr belirlenmelidir.

**x Gdrevlendirilecek personeller tercihen Bina Sorumlusunun bulundu$u birim personeli olmak
izere aym binayr kullanan di[er birimlerden de belirlenebilir.

Gorevlendirilecek difer ekip sayiian birimdeki hilsara, hizmetin devam edip etmemesine ba[h
olarak yonetimin kararlarr dofirultusunda birim ve kriz rnasasl arasrndaki koordine ile tespit edilir. Bu
ekipler enfazla 3 kigiden olugur, ekip listelerinde kiqirLin adr soyadr, ekipteki gorevi, iletigim bilgileri
belirtilir. Uzun srireli bir kurtarma faaliyetinin soz konusu olmasr halinde veya 6nceden planir
personelin afetten etkilenmig olmalarr halinde tiim ekiplerin gahgmalartna kriz masasrkarar verir. Bu
konuda gerekli ayaflamayr yaparken oluqturulan ekiprlerin teknik eleman dengesi, hizmetin devam
edip etmeyecefi daima goz oniinde bulundurulur.

1.3.2.6. ir,r y,q.RDIM EKiBi

a. Biri ekip lideri ve toplam kigi sayrsr/2O ilk yardrm esitimi gdrmug personeiden oluqur.

b. Acil durumun gahgma saatleri iginde olmasr veya olmamasr haline g6re ayrrca galrr
beklemeksizinl<rrz masasl ile temas kurar, alacapt bilgiye gore birime gelir. (Ek3-D)



r.3.2.7. cUvnNr,ir nrini
a. Giivenlik personelinden olugur, (Ek3-G) ilave giivenlik personeli gereksinimine kriz masasr

bagkanr karar verir.

b. Birim drqrndaki bir bolgede kuftarma I yardrm gahgmasrnrn yiiriittilmesi halinde ekip lideri
galrgrlan bolgenin kontrol altma ahnmasr, buradaki kurtarma ekipmanlarr rIe etkazdan grkan
malzemenin emniyetinin sa[lanmasr igin gerekli tertibi alrr her kuftarma ekibinden bir kigi ekip
lideri tarafindan gtivenlik gorevlisi olarak gorevlendirilir.

1.3.2.8. SOSYAL YARDIM VE HAT,KI-a irigrilER EKiBi

Biri ekip lideri olmak :iJ,zere, acil durumun tipine ve biiyi.ikli.ifiine gore en fazla 3 (riq) kigiden
olugur, ekip aqagrda belirtilen niteliklere sahip personLel arasmdan segilmig kigiler olup ekip listesi
Ek3-H' dedir. Ekip kendi arasmda Enformasyon, acil yardrm, bannduma boltimlerine ayrrlabilir.

- Qekirdek ekipte gorev alacak kigiler Merkezi Lrrboratuvar Uygulama ve Aragtrrma Merkezi
personelinden olugur,

- Tiim birim personelinin telefon numaralarrm ve adreslerini giincel olarak tutarlar"
- Ttim birim personelinin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakmlannrn telefon

numaralarrnln ve adreslerini grincel oiarak tutarlar,
- Belediye bagkammn, muhtarrn, sosyal dayanrgma kurumlarrmn, hastaneler, ambulans ile

e czaneler rn te I e fo nl arrm giinc e I o I arak trrtarlar,
- Gerektilinde vardiyah gahgabilmelidirler,
- Gerekti$inde ziyaretlere gidecekleri igin gdrev alactak personelin seyahat etmeye mani durumlarr

olamamahdr,

r.3.2.9. UiGnn PERSONEL
a. Acil mtidahale, hasar tespit ve kurtarma ekiplerinde gdrevli olmayan di[er personel yuksek

gerilim hatlarmdan, iist riste dizilmig malzemelerdern mrimki.in oldu[unca uzak yollan segerek en
krsa siirede bulundufu yeri terk edip MerkeziLaboratuvar Uygulama ve ,A.raqtrrma MerkeziPark
Alanr olarak belirtilen toplanma bolgelerine gider.

b. Toplanma bolgesinde toplanan personelin birim tespit sorumlularr nezarctinde mevcut kontrolii
yaprlrr eksik personel olup olmadrfir tespit edilir, yrkrntr altrnda personel kaldrlrndan
giiphelenilmesi halinde durum hakkrnda kriz masa;srna, acil durum yetkilisine, kurtarma ekibine
bilgi verilir, kurlarma ekiplerinin mi.idahalesi saflarur.

NOrtJvrz -EYLEMPLAI{I

2.I. ALII{ACAK OXTEMLERDE TEMEL PRENSiP

Acil durumun dolal afet veya bunun drgrndaki nedenlerle olugmasma, tipine ve boyutlanna g6re
ahnacak tedbirler degigiklik arz etmesine kargrhk temel prensipler;

a. Can kaybrnr onleyici, malzeme kaybrnr ise en aza indfuici qekilde en dolru mtidahalenin en krsa
siirede yaprlmasr,

b. En krsa stirede olay boyutlarmm ve hasarrn dofru o]iarak tespiti,

c. Hizmetin aksamasma neden olacak engelleri ,Jrtadan kaldrracak tedbirlerin krsa siirede
almmasrdu.



2.r.r. ACiL DURUMUN oLUSMASTNDAN soNRA. ix utiuAHALE

a. Deprem, heyelan, su baskmt, sel, yangrn, sabotaj, terrir, dofal afetveya bagka nedenlerle ortaya
grkan hasarlar, gevre bina kurum veya kuruluq;larda olugacak bu tip olaylarrn birimimize
etkilerinin stiz konusu oldu$u acil durumlarda on hrasar tespitinin ve acil miidahalenin yaprlmasmr
miiteakip olayrn tipine, biiyriklti[iine ve hasar durumuna gore "Acil Durum Organizasyon"
yaprsrna uygun olarak olaya Yangrn Sondi.irme Elkipleri, Qevresel Kaza Acll Durum Mtdahale
Ekipleri ya dave Acil Miidahale Ekiplerince miidahale edilir.

b. Olayrn tipi, boyutlarr ve oluqan hasar miktarr yukarrda belirtilen ekipler tarafindan
goztimlenemeyecek kadar btiyiikse (Olayrn gahgma saatleri iginde veya gahgma saatleri drqrnda
olmast durumuna gore) Ek-1'deki "Acil Dwum Koordinasyon Yaprsr'na uygun oiarak Rektdrliik,
Igveren ve Acil Durum Yoneticisi I Acil Durum 'fetkilisi yapacaklan durum deferlendirmesini
miiteakip kriz masasr olugturulur. Detayli hasar tespiti, kurtarma iqlemleri, hasann ve can
kaybrmn biiyiimesini <inleyici gereken dnlemlerin almmasr igin srrali iglemleri baglatrrlar.

c. Hizmetin kesilmesi veya devam etmesi, Yerleqke, birim drgrna yardrm ekibi gonderilmesi gibi
konularda almmast gereken kararlarr da rist yonetimle koordineli olarak kriz masasr verir.

d. Dolal afet nedeni ile acil durumun olugmasrm mtiteakip, kriz masasr personeli, hasar tespit ve
kurtarma ekiplerini olugturan personel ile ilk lrardrm ekip personeli acil olarak toplanma
yerlerinde toplanrr ayflca gafin beklerTirrez,

e. Acil durumun do$al afet nedeni ile olugmamasr durumunda olayrn yerine, tipine, biiyiikli.i[tine ve
hasar miktarrna gcire olaya "yangrn sondiirme eJ<ipleri", "gevresel kaza acll durum mridahale
ekipleri" tarafindan miidahale edilir.

f. Dofial afet nedeni ile oluqan acil durumun gal.rgma saatleri drgrnda veya tatilde oluqmasr
durumunda ise yukarrda belirtilen personel en krsa siirede kendi imkAnlarr ile birime ulagr,

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

h. Dofal afetin gahgma saatleri drqrnda veya tatilde olmasr halinde Ek-1'de belirtilen "Acil Durum
Ycinetim Grubu" riyelerinden birime ilk gelen lkriz masasr faaliyetlerini baqlatarak gereken
onlemleri aldrr.

2.2. DURUM TESPITi

2.2.I. ACIL DURUM TiPi VN BOYUTLARI

Acil durumun tipinin ve boyutlarrnrn iifrenilerek alietin birimdeki etkilerinin tespiti;

a. Radyo, televizyon veya diler iletigim araglu'ryla afetin Bingol bolgesindeki boyutlarr,
olugturdu[u hasann seviyesi konusunda bilgi sahibi olunmaya gahgrlrr,

b. Yerel yonetim ile temasa gegilerek durum hatr<krnda bilgi ahmr (Bingdl Valili$, Bingol
Belediyesi, AFAD, I1Emniyet Mridiiriiigi, Bingol Devlet Hastanesi vs.)

2.2.2. DURUM TESPiTi

a. Olayrn gahgma saatleri drgrnda olmasr halinde; "ilk Hasar Tespit ve Acil Durum Miidahale Ekibi"
once yerlegke iginde toplanr, kontrol edecekleri bdliimleri paylagrrlar ve daha soffa siiratle
sorumlu olduklarr alanlara yonelerek on hasar tespitini yaparlar ve giiveniik merkezindeki
gcirevliye hasar raporu verirler.



b. Olayrn gahgma saatleri dAhilinde olmasr halinde ayflca toplanma yerinde topianmadan "Acil
Durum Yetkilisi" yonetiminde "Birim Tespit Sorumlularl"ndan alman ilk bilgiler igveren
Vekili 'ne raporlanr. Aynca acil durumun ttiriine gore ilgili ekip herhangi bir talimata gerek
olmaksrzm hazrlanr ve gahgmalara baglar.

2.2.3. PERSONEL TOPLANMASI

a. Do[al afetten kaynaklanan acil durumun gahgma giinti ve I veya qahgma saatleri drgrnda olugmasr
dururhunda Kriz Masan ilyeleri, ilk Yardm Ekibi, Yangm Mt)dahale Ekibi, Acil Mudahale
Kurtarma Ekibi, aynca ga{n beklemeksizin kendi i,mkdnlan ile yerleqkeye gelirler,

b. Yukarrda belirtilen personelin do[al afetten etkilenmesi halinde durumunu en seri yolla kriz
masaslna 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 almaktadr.

d. Qevresel kaza acrl miidahale ekibinde gdrev alan personel dolal afetten kaynaklanan acil
durumun olugmasrna miiteakip kriz masasr ile irtibata geger, destek ihtiyaci olup olmadrfrnr
o[renir, e$er iletiqim sorunlart nedeni ile bu mtimktin olmaz ise ilgili personel aynca gagrt
beklemeksizin birime gelir.

2.2.4. XniZ MASASININ OLU$TURULUP coRrDVE BA$LAM.{SI

a. Hasar tespit ve acil miidahale ekiplerinin olugturulmasl ve gdrev yerlerine dafrhmr,

b. Hasar tespit ve acil mtidahale ekiplerincien gelen bilgilere gore olaym ve hasann boyutlarrmn
tespiti,

c. Y<inetime bilgi akrgr ve hasarla mtdahaleye baglanrnasr,

2.2.5. giRivl PERSONEL TAHI,iYE PLANLARININ UYGULANM,A.SI

Qahgan personelin tahliye planlarrna uygun gekilde bulunduklarr boltimlerden grkartrhp
belirtilen toplanma bcilgelerinde toplanmalan, birim tespit sorumlusu tarafindan mevcut kontroltin
yaplp enkaz altrnda kalan olmast halinde kriz masai;rna haber vererek acil mtidahale ekiplerinin
gelmesini sa[lamak.

2.2.6, HASAR TESPITi

Oncelikle enerji hatlarr (elektrik,) tirp gaz gibi yangrna ve patlamaya neden olacak etkilerin
olup olmadrlr Acil Durum Yetkilisi tarafindan kontr:ol edilir, boyle bir ihtimal varsa durum kriz
masaslna bildirilerek yangma miidahale edilmesi veya gereken dnlemlerin ahnmasr istenir. Daha
sonra kritik bciliimlerdeki diger hasarlar tespit edilir.

2.2.7. EMNIYET MAKSADIYLA ENERJiLERIN KESiLMESi

Kriz masasr tarafindan birim htzmet halindeyken ernniyet nedeniyle birimin tamamrmn veya bir
ktsmrrun enerjilerinin kesilmesinin gerekebilir. Kriz masasl karanna gore ya birim biitliniinde ya d,a
gerekli goriilen ktsmmda gerekli emniyet tedbirleri ahnarak Bakrm Takrmr personeli tarafindan enerji
kesilir.

a. Elektrik enerjisinin kesilmesi (Balam Talamr Acil Dururn Franr)

2.2.8. ilnriginriN unv.rvrr,rr,rcrNrN sACLAN MASr

a. Acil durum olugtu[unda hasar tespit, acil mtdahale ve kurtarma ekipleri, guvenlik merkezi, kriz
masasl, ydnetim kademesi arasrndaki iletiqim cep felefonlan aracrh[r ile yiiriiti.ihir. ilk qokun



atlatrlmasr ve onceden tespit edilmig onemli numaru)ara oncelik tamnmasrndan sonra kriz masasr

ve ycinetim kademesi arasrndaki muhabere yiikii dlihili telefona kaydrrrlrr, gahgan ekipler iietigim
kurmaya devam ederler.

b. Acil durumun olugmasmr mtiteakip olayrn yonetim grubu I l<rrz masasr iiyeleri ve difer personele
duyurulmasrnda uygul anacak ileti gim zinctri Ek- L' de belirtilmi$tir

c, Birimimiz iletigim araglanrun kullamm oncelik srasr aga[rda oldugu gibidir, hangisi kullanilrrsa
kullamlsrn krsa ve oz konuqma yaprlmasr esastrr.

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

2.2.9. KURTARMA EKiPLEniNiN TOPLANMA SI, FA.ALiyErr,nniNiN tsA$LAMASI

a. Dofal afet veya bagka nedenle acil durumun olugunu mriteakip tiim kurtarma ekip liderleri Acil
Durum Yoneticisi velveya Acil Durum Yetkilisi ile irtibata geqer, kurtarma ekibine ihtiyag olup
olmadr[r konusunda on bilgi alr, bu arada ekipler topianmaya baqlar. Afetin btiyiikhifrine,
birimdeki hasar durumuna ve yonetimin kararrna gore kurtarma ekiplerinin tamamr ya da
belirlenen ekiplerin gdrevlendirilmesi ve organizas'yonu kriz masasmca yaprlrr.

b. Dolal afet nedeni ile birim drgrna kurtarma ekibi gdnderilrnesi kararrm kriz masasr baqkam verir.

2.2.10. DOGAL GAZ, rUp CAZ, LABORATUAR: KAqAK KONTROT,U

Dogal afet veya bagka nedenle olugan acil durum srasmda birimin gahqrr durumda olmasr
halinde birim icindeki ilk kontroller sorumlu oersonel tarafindan vaorlrr.

2.2.rr. cUvnNr,iGiN SaGIANMAST

o Kurtarma ekibinde olup ayrrca gorevlendir.ilen personel;

- Kurtarma ve Tahliye iqlemi yaptlan yerde lgerekli di.izeni saflar. Gdrevliler haricindeki
gahrslarrn bolgeye girmesini onler, bolgeyi emniyet geridi ile gevirip kontrol altmda tutar,

- Kurtarma ve Tahliye iqlemi yaprlan yerde qrkartrlan malzemenin listesini tutar, ilgisiz
kiqilerce karrgtrrrlmasma, yafmalanmasma, alffrnasrna engel olur,

- Kurtarma iglemi srrastnda kullanrlan ig makinesi ve ekipmanlann ilgisiz kigilerce almmasr,
kullamlmasr, ya$malanmasrna engel olur.

2.2.12. qAr,r$AN PERSONET,i nirCilENDiRMEK SURETiyr.n pANiGE ENGEL
OLUNMASI

Kriz masasrnda ilk bilgilerin toplanmasr ve ilk de$erlendirmenin yaprlmasrm miiteakip, afetin
birimdeki etkileri ve bundan soffa personelin yapmasl gereken hareket tarztnrn belirtildifi "Acil
Durum Ydnetim Grubu" tarafindan onayianmrg duyuru Sosyal Dayamgma lHalkla Iliqkiler ekibince
personele duyurulur.

2.2.13. giRilu ACiL MUDAHALE PLANLARININ DEVR.EYE SOKULMASI

Acil durum soffasr birimler daha oncedenhazntramrg olduklarr acil miidahale planlarrnr ayrrca
tahmat beklemeksizin devreye alrrlar.

^. Birim acil miidahale planlarr birimdeki personelin can emniyeti cin planda olmak kaydryla
birimdeki hasarm tespiti, krymetli kayrt ve evrafrn emniyetini, tahiiyesini sallayacak tedbirleri ve
bunun uygulanmasrna yonelik detaylarr igerir (kurtarmada dncelikli malzeme ve evra[rn
belirlenmesi, bunlarm markalanmasr, kim veya kimler tarafindan nasrl emniyete ahnaca[r veya
kurtarrlacag gibi)



a,

b.

d.

2.2.14. ILK yARDIM vE SAGLTK nizvrprr,nni

a. Birimdeki hasar durumuna gore acil miidahaleler iqrin hazrr bulunduruimasr gerekenteqhizathanr
bulundurulur.

b. Acil Durum aracl ve di$er ulaqrm araqlan bina onrfurdeki aiana park eder.
c. Do[al afetin olupunu mtiteakip tiim ilgili ekipler ayncatalimat beklemeksizin kendi imkdnlarr ile

ya birime gelir, evinin veya ailesinin afetten etkilenmig olmasr halinde durumu hakkrnda kriz
masasma bilsi verir.

gOrtJM 3 . YETKT vn SORUMT-,ULUKLAR

3.1. i$vEREN vEKiLil lcir DURUr/{ Gupricisi I ACir
DURUM YETKiTiSi I KRIZMASASN UYELERi

Acil durumun olugmasr durumunda ilk haber verile,oek kigilerdir.

Qahgma giinii olsun olmastn acil durum siireci baglatrlrr ve plan ytiriirltife konur. Olayrn
boyutlarrna gore ilst ydnetime bilgi verilir.

Kriz masasrnt oluqtururlar, acil durum siirecinin igleyigini kontrol ve koordine ederler.

Acil durumda kullanrlacak arag, gereg ve ekipmanrn her an kullanrma hazrr bulundurulmasmdan
Acil Durum Yetkilisi sorumludur.

Acil Durum Yetkilisi, Yangm sondtirme, Qevrese,l Kaza Acll Mtidahale, Kurtarma ekiplerinin
yrlda en az2 defatatbiki e[itirn yapmalanm saflanLaktan sorumludur.

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

3.2. YANGIN SOI{Nt]RME Erlgi
uBitim Yangm Sdndiirme" ekibi; segilmig, e[itirn almrq 3' kigilik ekipten ve "Birim Yangrn
Scindiirme Sorumlularlndan" olugur. Bu konuda gdrev alan personel "Yangm Onleme ve
Sondiirme Talimatr 'nda" belirtilen esaslar do[rultusunda yangrna mi.idahale ederek sdndtirmek,
yangm bcilgesindeki insan v e malzemenin kurtarrlm asmdan sorumludur.

Yangrn sondiirme araq, gercq ve teEhizatrmn hel an hizmete hazr bulundurulmasrndan ekip
liderleri sorumludur.

Herhangi bir acil durumun oluqmasr halinde veya tiabii afet durumunda ti.im ekip personeli ayrrca
emir beklemeksizin gdreve baglar,

Kriz masasr olugturulmasrndan soffa ekip kriz masaslmn direktifleri do!rultusunda hareket eder,

Birimde mevcut yangm gi.ivenlik sistemlerinin list.esi, yangm sondrirme sistemlerinin yerlegimi
Ek-5' de sunulmaktadrr.

c.

d.



3.3. QEVRESEL KAV_,AACIL DURITM MUDAHALE EKIBI

a. Herhangi bir tabii afet, kaza veya ola$an iistii <lurum son.rasl ortaya grkan gevresel kirlilife
miidahale ederek, qevreye olan olumsuz etkilerini ortadan kaldrrmak en aza indirgemek igin
gereken tedbirleri almak doktilen maddenin temizlifini yapmak,

b. Segilmig Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Aragtrrma Merkezi personelinden olugan ekip
herhangi bir tabii afet,kazaveya olafan tistii durum somasr otomatik olarak faaliyete baqlar,

a. Ekibin miidahale ettili her olayrn kayrtlarr tutulur ve ileriye doniik dtizeltici, iyilegtirici, kazantn
tekranm dnleyici tedbirler ahnt, almmasr igin ilgilibirimlere cinerilerde bulunur.

3.4. irx HASAR TESPiT vE ACiL ]VIUDAHALE Er<ipInni
a. Uygun nitelikteki personelden segilerek oluqtunrlmug, Ek3-B isimleri belirtilen ekipler acil

durumun oluqumunu mtiteakip otomatik olarak lderkezi Laboratuvar Uygulama ve Araghrma
Merkezi Park Alanr'nda toplarur, durum de[erlendlirmesi yapar.

b. Ekip liderleri mevcut alr,

c. Ekipler kriz masasr yetkilileri tarafindan durum hakkrnda bilgilendirilir ve belirtilen koruyucu
teghizatlan kull anrl ar,

d. Gorev alanlan belirlenen personel en seri gekildte sorumlu oldufu bolgeye giderek 6n hasar
tespitinde bulunur ve kriz masaslna bildirir,

e. Miidahale edilecek enkazm durumuna bafh olarak uygun kurtarma aletleri ile teghiz olan ekipler
liderleri yonetiminde qahgmalara baglarlar. Oncelikle birim tespit sorumlularmm toplanma
biilgesinde aldrklarr mevcutlar ve diler verilerr; gore enkaz altrnda kaldrgi tahmin edilen
personele ulaqacak gekilde gahgmalar kriz masasr tarafindan ydnlendirilir.

3.s. irr YARDrru Erisi
Birimde personele ilk miidahalenin yaprlmasr,

Ambulans ve di[er gerekli olabilecek ulagrm araglarrnaulaqrlmasr sa$lanr,

Do[al afetin olugunu mtiteakip ttim safhk personeli aynaatalimat beklemeksizin kendi imkAnlan
ile birim ya gelir, evinin veya ailesinin afetten etldlenmiq olmasr halinde durumu hakkrnda kriz
masasrna bilgi verir,

Acil durumun tipi ve boyutlanna gdre bu durumdan etkilenen personelin birimde yaprlan ilk
yardrmr miiteakip hastaneye sevkinin gerekmesi halinde ilgili hastane ile gerekli koordinasyonu
kurar.

Acil durumun tipi ve boyutlarrna gore bu durumclan etkilenen personelin adedinin fazla olmasr
halinde gevre hastanelerden, ozel qirketlerden ambulans talebinde bulunur, durum hakkrnda kriz
masaslna bilgi verir,

Acil durum nedeniyle hastaneye sevk edilen personelin hangi hastanelere gdnderildifinin
kayrtlanm tutar, sosyal hizmet grubuna vekriz masaslna bu bilgileri verir,

3.6. sosyAl., YARDTM / HALKLA iri$ril-,ER nrisi
a. Acil durumun olugmasmr mtiteakip kriz masaslna yakrn b6lgede toplanarak faaliyetlerine baqlar,

a.

b.

d.



b. Acii durumun gahqma gtinii ve saati drqrnda oimasl halinde ayrrca ga[rr beklemeksizin bir araya
gelirler,

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

d. Dofal afetten etkilenen personeli tespit edip onlarr ziyaret ederek durumlarr hakkrnda bilgi alrr,

e. Ailesi dofal afetten etkilenen personeli arayarul< ihtiyaglarrm olrenmeye Eahgrr, birim krrz
masasl yetkililerinden, bolge kriz masasr yetkililerinden aldrfr bilgilere gore afetzede personeli
bilgilendirir,

f. Kurtarma ekiplerinde gtirev alan, bu maksatla ailesi ile iletiqim kuramayan personelin aileleri iie
aralarrndaki bilgi akrgrm sa$ar,

g. Afet bolgesine yardrm gdndermek isteyen personel ile temasa gegerek ydnetimin ve kriz
masasrmn talimatlarr do[rultusunda gerekli koordinasyonu yapar,

tt. Toplanma alanlannda bekleyen personelin genel durum hakkrnda bilgilenmesini saflar,(Kriz
masasl tarafindan duyurulmasr gereken konular personele du1.urulur).

nor,t]Tu 4 - ACTL DURUMDA nixxeT EDiI,ECEK
HUSUSLAR

4.1.GENEL

a. Sakin olun ne oldu[unu anlamaya gahgm,

b. Acil durumun tipini anladrktan soffa bulundufunuz ortamda size zarar vermesi muhtemel
materyalde n uzak durmaya gah grn,

c. Planh ya da sizce en emniyetli kagrg yontinii segmeye gahgm,

d. Segtifiniz yoniin en emniyetlisi oldugunu tekrar ircleleyin,

e. Unutmayrn kagmak her zaman en iyi gozim de$ildir,

f. Kalmaya ya dakagmaya hangisine karar verdiyseniz kafantzr ve ytiztintizii mutlaka emniyete alm,

g. Ortamda duman veya gazvarsa solumamaya gahgm, ortaml terk edin (dumanh ortamr siirtinerek),



h. Bulundu[unuz mahalh terk ederken acil durum plamnda belirtilen onlemleri ahp o mahallin
emniyetini saflayarak terk edin.

4.2. DEPREM

Deprem yer iginde fay olarak adlandrrrlan krrrklar tizerinde biriken bigim defigtirme
enedisinin aniden bopalmasr sonucunda meydana gelen yer defiqtirme hareketinin neden oldu$u
karmaqrk elastik dalga hareketidir.

4.2.I. DEPREM ONCNSIUDE YAPILACAKLAR

Planlayrn

. Ya$adrErntz I Bulundu[unuz mekAni inceleyin. Korunma igin bulunacaprnrz yeri ve muhtemel
kagrq yolunu belirleyin.

o EEer bulundufiunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye iginde bina drgrna grkartacak ve gtivenli bir
agrk alana ulagtrracak pozisyonunuz varsa, bu yolu saptayrn. (Bu yontem sadece zemin ve 1.

Katta olanlar igin gegerlidir.)

z. Yagam ve Qahgma Alanlarrnrn Do$al Afetlere Hazrrlanmasl

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

. Biiyiik ve alrr nesnelerin altraflarakondufundan emin olun,

o $iqeleri, camlar ve porselenleri algak yerlere koyun, dolaplarrn kapaklarrm srkrca mandallayrn,

o Resimler, aynalar vs. afrr nesneleri, koltuklardan ve insanlann oturduklarr yerlerdenuzak yerlere
asln,

o Bilgisayar vs. altlanna kaymayr dnleyici lastik takazlar koyun,

o Tepede bulunan lambalan destekleyin,

o Hatah elektrik teghizatrm onann. Bunlar potansiyel yangm riskleridir. Bunun yanrnda esnek
kablolar kullanmaya gah gm,

o Yerdeki ve duvarlardaki gatlaklarr onarrn. E[er yaprsal bozukluklarrn igaretleri varsa bir uzmamn
gciriigiinii ahn,

o Yamcr ve ev kimyasallarrnt rstdan uzak tutun; gUvernli bir dolapta saklayrn.

b. Qahgma Alanlarrnda Tehlikelerden 6nce Yapllacaklar

o Insanlardnceliklidir.

o Hayati kayrtlarr ve yiiksek 6nem arz eden egyalan tagryrn veya giivenli bir yere koyun,

o Camlarr plastik malzemeler ile bant yardrmr ile kapatrn,



. Su, gazve elektrik kaynaklarrmn elitimli kiqiler tarafindan kapatrldrlrnr kontrol edin,

. E$yalan camlardan uzak ve suyun eriqemeyecefi yr:rlere tagrym,

o Raflarr, dolaplan ve difer egyalarr bantlar ile devri]meyecek gekilde ba[layrn,

. Dl$ kullamm eqyalanm bina iginde gi.ivenli bir yere koyun,

o Beraberinizde personel listesi, sigorta, finansal kayrtlar, envanter, acil durum planlarr, ve
teghizatrm ahn,

o Binaya geri dcintig srasmda girig iglemlerinde yonk:ndirme yapmasl igin bir personeli ataym.

c. Yagam ve Qalryma Alanlarrnda Giivenli Yerlerin Tespit Edilmesi

o AEr masa ve srralarrn altr (Metal bacakh sallam yzLprh)

o Koridor igleri

o Odalann ve kemerlerin kogeleri

o Krrrlabilecek camlardan, pencerelerden, aynalatdan, resimlerden, ya daizerrnrze diigebilecek alrr
kitaphklardan ve mobilyalardanuzak yerler, Bina drqrnda gtivenli yerleri belirleyin. Binalardan,
apaglardan telefon ve eiektrik direklerinden, tist gegitlerden ve veya gegitlerindenuzakdunrn.

4.2.2. DEPREM SIRASINDA YAPILACAKLAR

Uygulayrn:

Deprem arunda 10 -15 saniye iginde bulundulunuzbinayt terk edebiliyorsamz derhal kagm, yoksa
gtivenli bir yer bulun.

o ilk sarsrntryr hissettiginiz anda sakin olun. Pani[e kaprlmayrn. Fanik sa[1k1 diiqiinmenizi
engelleyecek, hatah, biling drgr hareket etmenize yol aqacaktr.. Bilingli di.iqiinebilmek,
hanthklanmzr felaket antnda defil, daha cince yapn:rrnrzave planlamantzaba$hdr.

o EEer binayr terk edemiyorsanlz, daha 6nce belirledifiniz yaqam iiggeni alaruna gidin ve yan
yatarak cenin pozisyonunu alm.

o Kesinlikle oradan oraya kogmayrn ve ayakta durma,grn.

a. Kapah yerdeyseniz;

o Sakin olun,

. igerde kalm, bina drgrna koqmaym,

o Asanscjr ve merdiveni kullanmayrn, ilk tehlike arz edenyerrerdir,



o Masa benzeri saflam bir koruyucunun altrna girin (bina ve oda igindeki en giivenli yer tespit
edilmeli ve bilinmelidir),

o Ba$rmzr saklayin ve hareket etmeyin,

o Yiiksekligi 1.5 m.'yi gegmeyen (iistii bog saflam sabrt tezgah vs.) bir cismin yaruna anne
kamrndaymrg gibi yatrn, hayat iiggeninin olugma ihtimali kuwet kazant.

o Pencere ve cam egyalardan uzak durun,

I Kayabilecek veya devrilebilecek kritiiphane, dolap ve di$er e$ya ve malzemedenuzakdurun,

o Hissettilinizde "DEPREM" diye bafrrrn ve herkos emniyetli bir gekilde cinceden tespit edilen
yerlere gitmeli,

. ikinci deprem tekrarlayabilir bu nedenle sakin olun,

o Telefonlarr gok acil durumlar haricinde kullanmayrn.

b. Dryarldaysanz

o Binalar dan, apaglardan, direklerden ve reklam panolannd an uzak durun.

c. Duran Aragtaysanrz

o Binalardan, iist ve alt gegitlerden uzaklagm, agrk alandabulunun ve araqtangrkmayrn.

Deprem bagladr[rnda nerede olursantz olun, hemen kendinizi korumaya ahn ve sarsrntr durana
kadar orada kahn.

d. Hareket Eden Aragtaysanz

o Aracr durdurun ve aracln iginde kahn,

o Kcipnilerden, alt ve iist gegitlerden, binalar ve elektrik direklerinden uzaklaqm,

o Yolu kapatmamaya ozengcisterin,

o Sallanma sona erdifinde tedbirli olun. Depremin zarar vermig olabilece[i rampalardan ve
kciprtlerden gegmeyin.

e. Otobiisteyseniz

o Otobris durana kadar koltufunuzda kalm,

f. KalabahkAlandaysanrz

o Ezilmeyecepinizbir noktaya srfimmaya gahgrn,

o Yiiksek yaprlarrn bulundufu yayayoran ozefiikle tehlikelidir,

o EEer igerideyseniz, devrilen kolonlar vb. garpabilecer[i igin drqarrya koqmaym,



. Alr$verig merkezlerinde, en yakrn mapazayasrfmrrr,

o Pencerelerden, vitrinlerden, projektorlerden, a$rr egyalardan, dolu raflardan uzak durun.

4.2.3. DEPREM SONRASINDA YAPILACAKLAR.

Muhtemel bir depreme karqr haztrhk, sallanrnalar bittikten soffa meydana gelen goklar,
yangmlar ve gok yrkrcr hasarlar soz konusu oldufunda ne yapmak ve ne yapmamak gerekti$ini igerir.
Sdzii gegen tehlikelere kargr solukkanh olun, sakin davramn. flncelikle, hayatr tehdit eden durumlarr
dikkate ahn. Unutmayrn ki, 72 saattenuzun bir stire yalmz bagrmza kalabilirsiniz.

a. Deprem Sonrasmda Artgr Depremlere Hazrrhkh Olma

Ana depremden daha hafif qiddette de olsa, artgr depremler ek zarar meydana getirir ve zarar gclrmiiq
yaptlarrn tamamen gokmesine neden olabilir. Artgr depremler; depremden soffa ilk saatlerde,
giinlerde,haft alardahattaayTardameydanagelebilir.

o Yarah ve enkaz altrndaki insanlara yardrmcr olun,

. Uygun olan her yerde ilkyardrm yapm,

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

o Yardrm igin telefon edin,

c Zarar gormiig binalarrn drgrnda ve uzakbir yerde durun,

o Yetkililer gtivenli oldufunu sciylemedikge binalara ddnmeyin,

o Telefonu sadece acil ihtiyag durumunda kuilanm,

o DaErlan ilaglarr, beyazrarctran, gazryadayarucl slnlarr temizlemeye gahqrn,

. Gazya da difier kimyasallarm kokusunu aldtpntz alanlanterk edin,

o Klozet ve dolaplarrn kapaklarrnr dikkatle agrn,

o Zarar durumunda bacalarrn tiim uzuniuklannr kontrol edin. Fark edilmeyen zarar, bir yangrna
neden olabilir.

Deprem sonrasrnda nasrl davranacafrnrz iinemli.

Panife girmemek, fisrltrlara kulak asmamak,

Kurtarma gahgmalarrna katrlmak gerekiyor.



4.3. YANGIN

4.3.1. YANGIN SIRASINDA YAPILACAKLAR

a. Sakin olun,

b. Yangm baglangrg noktasrnr ve sebebini gorebiliyor musunuz?

c. E[er cevabrnrz evet ise yangrna neden oian iig temel maddeden birini (rsryr, yanlcl maddeyi,
oksij eni) ortadan kaldrrdr firn vda y angrm n sonec e [i ni akhmzdan grkarmayrn,

d. Eler cevabtnrzhayr ise kendinizi srcakve dumanclan koruyarak (rsiak bir ortti ile kafa ve viicudu
sararak) yangm grkrg yollarrnr takip ederek bulumdu[unuz yeri terk ederek binadan grkmaya
gahgm,

e. Srcak dumam ciferlerinize qekmemeye gahgrn, yanmaktan kurtulsaruz bile ciferlerinizde
oluqacak has ar o liimciil sonuglar do furabilir,

f. Bulundu[unuzyerilka*u terk ederken iist katlara dogru grkmayrn (ornefiin 5 kath binaddyangrn2.
Katta grkmrq olsa ve 1 . Kata inemiyorsamz en emniyetli kat 3 . Kaq en tehlikeli kat ise 5. Kattrr),

g. Asansor bogluklarr havalandrrma kanallan yanan gazffr grkrg noktalarrdrr,

h. Bulundulunuz odaya duman girigini engellemelie qah$m, heyecanlanmaym mevcut oksijeni
idareli kullanmak durumunda oldu$unuzu unutmaym, birilerinin size ulagmak igin ufragtr$rnr
diigtintip sakin ve bilingli davranrn,

i. Bulundulunuz odadaki kolay yanacak maddeleli yangmln yayrldrlr y6nden uzaklaqttrnaya
gahgm,

j. Yangmm merdiven boglupundan yayrlmasr halinde, panik halde merdiven boqlu[una agian
kaprnrzr aqtrSnrzda odamzdaki oksijenin merdiven boglufundaki ategle buluqmasr neticesinde
yizijnize dolru bir patlama olacafrm unutmaym, boyle bir durumda kapryr agmayrn,

k. Duman dolu bir yerden gegmek zorundaysanv derinnefes alm ve yerde siiriinerek ilerleyin,

1. Yangrn sondiirme clhazr kulianmanvarapmenyangm sonmtiyorsa, clhazr oldu[unuz yere brrakm
ve hemen drgarr grkm,

m. Duman alarrnlan qok fazla duman oldufundan dolayr gahqmryor olabilir. Acil durumun gergek
oldufunu ve drqart grkmalarr gerektifiini bildirecek gekilde insanlarr uyarm. E[er asansorii olan
bir binada iseniz merdivenleri tercih edin,

n. Yangrndan saklanmaya gahgmayrn. Egyalarrmzr oklukiarr yerde brrakrn ve kendinizi koruyun,

o. Eler ana grkrq yolunuz dvmanla kaplanmrgsa; ikinrli yolu deneyin. Kahn ve yofun durnan altrnda
yolunuzu bulamayabilirsiniz,

p. Kapalr bir kaprdan kagmaya gahgiyorsanrz, elinrzin tersiyle kaprrun kolunu ve kiriqlerini kontroi
edin. E[er kapr serinse ve kaprnrn iistiinden ya da altrndan duman gelmiyorsa kapryr yavaqga
agrn. Eler kaprrun arkasrnda duman veya alev gdriirseniz, kapryr kapayrn ve ikinci qrkrg yoiunu
kullamn. Eler kapr stcaksa, kapryr agmadan ikinci grkrg yolunu deneyin. Kaprya dokunmak,
kaprnrn arkasrndaki muhtemel tehlikeleri tespit edebilmeye yarayacakttt. Elinizin tersi ise
parmaklar ve avug igine gore rsrya daha duyarhdrr.

q. E[er duman, 1sl ya da alevler grkrq yolunuzu kapatrrsa; giivenli olarak drgarrya grkamayacaksanrz,
bulundu$unuz odarun kaprsmr kapatrn ve orada bekleyin. Odamn penceresini hava almak igin



a9m ve pencerenin drgrna bir yastrk koyun. Drgarrya koydufunuz yastrk ya daagrk renkli giysiler
ilgi gekerek itfaiyecilerin sizi bulmasrnr kolaylaqtrracaktrr,

r' E[er odada bir telefon varsa itfaiyeyi arayrn ve yerinizi bildirin. Kapmm duman girebilecek
yerlerini havlularla kapatmaya gahqrn. Yardrn igin pencere kenarmda bekleyin. itfai-yeciler ilk
geldiklerinde binadan grkmamrg insanlan aragtracaklardrr.

4.3.2. YANGINDAN SONRA YAPILACAKLAR

a. ihtiyag duyulan yerde ilk yardrm yapm,

b. Yardrm ekibine haber verdikten soma yamklarr so!,utun ve enfeksiyon kapmasrni engellemek igin
tizerini kapatn' Ciddi yamklarr olan kigiler mridahale edilmeden; profesyonel 

-ellere 
teslim

edilmelidir,

c. Yangrndan zatar gormtig binalara yetkililer izin vermeden dcinmeyin, bina iginde nefes almayr
zorlaptrracak gazlar ve duman kalmrg olabilir,

d' Yaprsal zatatlan araqtrm. Yetkililer size binaya girmenin giivenli oldu$'nu soylemig ancak
aragttrmalarmt tamamlamaml$ olabilirler. Tamirat gerektiren hasarlarr belirieyin.

e. Gaz, elekttik gibi tesisatlarrn gtivenli oldu[undan emin olun. Yangrn hasar verrniq ancak tesisat
duvarlarrn altrnda oldulundan siz zaran fark etmemiq olabilirsiniz.

f. Stcafa, dumana ve ise maruz kalmig yiyecekleri atm. Yangrnrn ortaya grkardrlr yriksek srcaklk
yiyeceklere zarar vermig olabilir.

g. Sigorta girketinize haber verin. Zarcr gormtiq eqyalarrnrzr envanter grkanhncaya kadar ellemeyin.

4.3.3. SU BASKINI / SEL'DEN ONCE YAPILACAKLAR

a. Eler uzun btr zamandrr yo[un bir gekilde yalmur yafryorsa, bir sele hazrrhkh olmak gerekir"
Seller topralrn suya doymasrndan son_ra meydana gelir,

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

c' Olasr sel durumlannda eSer aracfiTrzr durduracak sanrz, nehir kenarlarrndan uzak yerlere
brrakmaya gahgrn. Sel sularr hrzla yiikserip arccnrzr stiriikleyebilir,

d. Su kanallarrna yakm yerlerde bulunuyorsanrz, mesafenin sizi yarultmasm a izin vermeyin. Baraj
yrkrlmalarr ya da ani baglayan bir yafimur, kanallarda bulunan ,nynn taqmasma ve o alana ani bir
sel baskmrna neden olabiiir,

e. E[er yerel otoriteler tarafindan uyarilmrq iseniz; tiim giig kaynaklarrnr kapatrn. Gaz vanasmr
kapatrn.

f. Sigorta poligelerini, doktimanlarr ve di[er de[erli evraklarr giivenli bir kutuda saklayrn. Bu
dokiimanlara htzh ve kolay bir gekilde ulagmaruz gerekebilir. Sel srasrnda en az hasara
ulrayacak gekilde, giivenli bir yerde saklayin.

4.3.4. SU BASKINI / SEL SIRASINDA YAPILACAKLAR.

a' E[er selle karqr kargrya kalrrsanz, hemen yolunuzu degiqtirip farkh bir yoldan gitmeye galgrn.
Yi.iksek yerlere trmanln,

b. Sel basmrq yerlerden uzak durun. Giivenli gorrinse de sular hala yrikseliyor olabilir,



c. Suyun iginde yiiriimeye, yizmeye, araba kullanmaya ya da oyun aynamaya galqmayrn.
Ytizeyden suyun ne gekilde hareket ettigi ve akrntrlar hakkrnda fikir ytirtitrnek irnkansrzdrr,

d. Sel basan btilgelerde yrlanlara dikkat edin. Seller nedeniyle yrlanlar yuvalarrndan grkacaktr,

e. Sel basmrq alanda, akarsu ve nehir yataklarrndanuzak durun. Yalrglardan dolayr, yataklar yrin
de[igtirmi9 olabilir.

f' Yrikselen sulartn, pis su grkrglarrrun, hend.ekierin yanrnda durmaym. H,,h akan suya
kaprlabilirsiniz.

g. Sel sularr ile temas etmig tiim yiyeceklerinizi atrn. fiel sulan, bakteri ve mikroplan icerir.

h. E[er drqarrda iseniz, yriksek bir yere trmantn,

i. Sel srrasmdaarabakullaruyorsamz:

- sel basmrg alanlardan vehrzla sel basabilecek alanlardanuzakdurun,

- Akan sularr geqmeye gahgmayrn. Suyun derinligini kesin olarak bilemezsiniz.

- Algak yerlerde ve kdpriilerde sele dikkat edin,

4.3.5. SU BASKINI / SELDEN SONRA YAPILACAKLAR.

a. En yakrn sa$hk kuruluqunda muayeneden gegin. Sel sularr enfeksiyona neden olabilir.

b. Felaket bolgelerinden kagmrn. Felaket bdlgelerinde bulunmaruz kurtarma galgmalarrm
engelleyebilir sizi de gegitti tehlikelere maruz brrakabilir.

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

Binalarrn gevresinde hala sel sularr mevcutsa binadan uzak durun. Sel sularr, binamn katlarrna
zarur verip gdkmesine neden olabilir.

Yerel otoriteler giivenli oldufunu bildirmedikge,binalaragirmeyin. Gaz tesisatr ve elektrik hatlarr
sel nedeniyle hasar gdrmtig olabileceginden ek problemler olugabilir.

Hasar gcirmrig su borularrnL, gazve elektrik hatlarrm ilgili yetkililere bildirin.

Binalarrn iginde sigara igmekten kagmrn. Kapah alanlarda sigaraigmek riskli olabilir.

Yangrn hasarlarmt kontrol edin. Gaz kagalr olabilir, elektrik sisteminde krsa devreler olabilir.
Yanrcr ya dapatlayn maddeler selle beraber gelmi;; olabilir.

Gazkaqaklarrnt aragttrn. Gaz kokusu ahyorsaruz ya d,a gazkaEaprnm sesini duyuyorsana-,bir
pencereyi agm ve binayr terk edin.

Elektrik sisteminin hasarmr aragtnn. Krvrlcrm veya kopmug hatlar gori.iyorsan v ya da yanrk
kokusu ahyorsanrz ana galterden elektrikleri kesin. E[er galter" ulagmui igin suya basmanrz
gerekiyorsa, {ince bir elektrikgiyi arayn. Elektrik ekipmam, kullanrlmadan r;nte kontrol edilmeli
ve kurulanmahdrr.

Su ve la$rm borularrm kontrol edin. ESer lalrm borularmm zarar gordistinden giipheleniyorsamz
tuvaletleri kullanmaktan kagmm ve bir su tesisatglsrnl arayln. Musluktan su kullanmaktan
kagrntn. Giivenli suyu, su rsttrctlarmdanya dabuz kahplarmr eriterek kullanabilirsiniz.

Sel sula'ile gelen hayvanlara ozellikle yianlarudikkat edin.

c.

d.

g

h.

J

I

L



m. Gevgek srva, duvar ve tavanlarr kontrol edin.

n. Sigorta kamt iglemleri igin bina ve diSer yaprlannrr fotolraflanm gekin.

4.3.6. HER rtJNr,U AFETTEN SONRA YANGIN CUVNNI,ICI

- Sel suasmda ve selden soffa yangm tehlikeleri ile kargrlaqrlabilir.

- Altematif tsrtma araglarmm yanhg kullammr sonrasmda yangm tehlikeleri olusabilir.

- Su ile temasa gegen aletler ktsa devre yapabilir ve bir yangmr baglatabilir.

o Kimyasal Giivenlik

Makine yafir gibi ddktilebilecek srvr yarucl maddeleri ara$trm. Dcikiilen srvrlarr temizleyin. yarucr
srvilan rsr kaynaklarrndan uzak tutun.

o Elektrik Giivenlifi

- E$er bina selde hasar gordiiyse, ana galtere ya d,asigorta kutusuna ulaqrn ve kapatrn.

- Topraktaki ttim kablolarrn eiektrikle yiiklenmig oldulunu diigiintin. Bu televizyonunuzun elektrik
giriglerini de igerir.

- Kopmuq ya da hasar gormiig elektrik hatlarna dikkat edin. Zarar gcirmtig elektrik hatlarrnr
yetkililere haber verin.

- Gtiq kaynaklarrnt agmadan once, binayr havalandrrrn. Hava, binayr kurutacaktr.

4.4. TiVTYASAL TEHLiKELER
Kimyasallar gevremizin do[al ve cjnemli pargalarrndandrr. Kimyasal maddeler hakkrnda

diiptinmesek de her gtin kimyasal maddeleri kullanrnaktayv. Kimyasal maddeler yiyeceklerimizi
taze, kendimizi ve gevremizi temiz tutmamtza. bitkilerin btiyrimesine, ve d,aha uiun bir hayat
ya$amamza yardtmct olurlar. Belirli kogullarda, kimyasaliar saflrfrmrzr tehlike altna sokarlar. Az
miktarda kullamldrfrnda yararh olabilen kimyasal maddeler, fazla miktarlarda ya da belirli kogullar
altrnda zararh olabilmektedir.

o Kimyasal Maddelere Nasrl Maruz Kalrrsmrz?

Bir kimyasal maddeye 3 gekilde maruzkalabilirsiniz:

1. Kimyasal bir maddeyi solumak,

2. Kimyasal maddeden etkilenmig yiyecek, su ya da ila.g almak,

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

Ola[andrgr bir durum algrlamadrfrnrz durumlar dadahi kimyasai maddel ere maruzkalabilirsiniz.



4.5. TEROR

Terorist saldrnlar; ategli silahlar, patlayrcrlar gibi geqitli zarar verici araElarla gerqeklegtirilen
saldrrrlardu.

a. Teriirist Saldrrrlardan 6nce

o Tercirizm hakkrnda bilgi edinin.

o Teroristler, go[unlukla kendilerine en az zarar gelecek hedefleri ve halkln arasrna gabuk
kanqabilecekleri alanlarr segerler.

o Terdristler havaalanlan, briyiik gehirler, uluslararasr toplantrlar ve bulugmalar, tatil y<ireleri gibi
fazla dild<at gekmeden uzaklagabilecekleri gibi hedefleri segerler.

o Patlayrct, insan ve arag kagrma siiahlan, kundaklamada kullamlan araglan ve silahh saldrrrlarda
kullamlan araglar konusunda bilgi edinin.

o Herhangi bir terdrizm olayrnda di[er kriz anlartnda kullandrfrnrz teknikleri adapte ederek
kullanmayr olrenin.

o Qevrenizhakknda dikkatli olun ve olup bitenlerden haberdar olmaya gahgrn.

o Seyahat ederken dnlemler alm. Goze Earpan ve olafandrqr davramglann farkrnda olun.
Yabancrlardan paket kabul etmeyin. B agaj larrmzr bagrbo q brrakmayrn.

o Acil durum grkrglarmrn konumlarmm nerede oldulunu <lfrenin. Kalabahk bir alam,bir binayr ya
da metroyu hrzla nasrl boqaltaca[rmzr dtigtinrin. Merdivenlerin nerede oldulunu o[renin.

o Yakm gevrenizi inceleyin. Bir patlama anrnda krrrlabilecek ya a dtiqebilecek nesnelere dikkat
edin.

b. Bina Patlamalanna Hazrrlanrna

Tertiristlerin kullanacalr patlayrctlar, brnalann ykrlmaslna ve yangmlarrn grkmasrna neden olabilir.
Qok kath binalarda ya$ayan veya gahgan insanlar agafrdakileri yapabilirler:

o Acil durum tahliye prosedtirlerini gozden gegirin. Yangrn grkrqlarrmn konumlanm 6!renin.

o Yangrn sdndiiri.iciilerin gahgtrlrndan emin olun. Nerede bulunduklamnr ve nasrl kullamldrklarrm
o!renin.

. Ilkyardrm konusunda bilgilenin.

o Binamn her katrnda belirlenmig ve herkesin bildigi yerlerde:

o Tagrnabilir, pilli radyo ve yedek piller

o Fenerler ve yedek piller

o ilkyardrm gantasr ve krlavuzu

o Tehlikeli alanlan igaretlemek igin floresanh gerit bulundurun.



c. Bomba Ihbarlarr

Bomba ihbarr alrsantz, arayan kigiden alabilece[inizkadar gok bilgi alm. Arayan kigiyi dediklerini
kaydedebilmek igin telefonda tutmaya gahgrn. Polis ve birim yonetimini haberdar edin.

o Bomba ihbarr aldrktan soffa, giipheli higbir pakete dokunmayrn.

o $iipheli paketin etrafim bogaltrn ve polise haber verin.

o Binayr tahliye ederken pencerelerin riniinde durmaktan ve difer tehtike potansiyeli bulunan
alanlardan kagrmn.

o Acil durum ekiplerinin caddeleri kullanmalarrnr engellemeyin.

d. Bina Patlamalarr Srrasrnda

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

o Dolaplardanya datavandan bir geyler diigiiyorsa, sa$am bir masarun altrna girin.

o EEer bir yangrn grkmrqsa;

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

o Islak bir bezle apznrzrve burnunuzu kapayrn.

o Kapah bir kaprya yaklagrrken elinizin tersini kapryr kontrol etmek igin kullamn. E[er kapr
stcak defilse viicudunuzla destekleyerek kapryr yava1ga agrn. E[er kapr dokunulmayacak
kadar srcaksa, alternatif grkrg yolunu deneyin.

o A[tr duman ve gazla oncelikle tavandatoplamr. Her zaman dumamn altrnda kalmayr deneyin.

e. Bina Patlamasrndan Sonra

Eler enkazda kaldrysanrz;

o Bir fener kullamn.

o Bulundulunuz yerde kahn. A$zrntz4 mendil ya da bir giysi pargasryla kapatrn.

o Duvarlar ya da borulara vurarak yerinizi bildirmeye gahgrn. E[er dtidii[i.iniiz varsa kullamn.
Son gare olarak bafrrrn. Ancak balrrmak tehlikeli miktarlarda roz ve dumanr iginize
gekmenize neden olacaktr.

f. Yarahlara Yardrm Etmek

E$itim almamrq kimseler enkaz halindeki binadan insanlan kurtarmaya gahgmamahdrr. Acil
Durum Ekibinin gelmesi beklenmelidir.

g. Kimyasal Etmenler

Kimyasallar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler rizerinde toksik etkileri olan zehirli gazlardll.. Qogu
kimyasallar ciddi yaruIanmalara ve cjliimlere neden olmaktadrr. Yaralanmalann ciddiyeti,
kimyasal maddenin miktarrna ve kimyasal maddeye maruzkahnan stireye gdre defiqmektedir.



nOr,i-rru s - HASAR rnspirinurc nirxer EnITECEK
HUSUSLAR

5.1.. GENEL

Binadaki zar arlan inceleme :

o Binamn deprem esnasmda her bir bohimtintin ne kadar giddette hasar alabileceAini hesaba katatak
binayr incelemeye ahn.

. EEer gok kath bir binadaysanrz, tek kath brnalara nazaran daha fazla sarsrntl, daha az titreqim
duyarsrmz.

o Ne yapacapnrz hakkrnda emin olarnadrysanrz, uzmanlarrn (sigorta, miihendisler, mimarlar)
tavsiyelerini ahn.

o Gaz kagaklarrm araqtrm. Gaz kokusu ya da gazkaga$mn sesini duyuyorsanrz,bir pencereyi agin
ve binayr hemen terk edin. Bina drqrndaki ana anahtardan gaztkapatrn ve KIRG AZ ( 187 ) telefon
edin. Gaz kaga[r ve yanlcl szrntrsr olmadrlrndan emin olana dek kibrit, qakmak ateqlemeyin.
Eper gaz herhangi bir nedenle kapatrldrysa,mtrtlakabir uzmantarafindan agrlmasma dikkat edin.

o Elektrik sisteminin zaraflnr aragtrrn. Krvrlcrmlar, ylpranmlg ya da kopmug kablolar gdrtiyorsaruz,
yamk kokusu altyorsaruz, ana sigorta kutusu ya da palterden elektrikleri kesin.

o EEer sigorta kutusuna ulaqmak igin suya girmeniz gerekiyorsa rjnce elektrikgiye ulagm.

o Kanalizasyon ve su borularrrun hasarinr kontrol edin, kanalizasyon tesisatr zarar gormtg ise,
tuvaletleri kullanmaktan kagrnm.

o EEer su borularr zarar gormiigse, musluklardan su kullanmaktankagmrn.

o Yrkrlmrg elektrik hatlarrndan en az I0 metre uzak durun.



Acil durum ydneticisi bagkanhlrn da, Etkilenen alan
yOneticisi, Insan kaynaklan.birim ydneticisi, teknik destek
elgmam ve haberlegme ycineticisinden olugur.

saglar. Bolgeyi
emniyet geridi ile

BELIRLENEN ALANDA TOFL,A.NIR, YII"$,ANAN ACIL DURUMA GORE EKIP] EJli
DI$INDA KALAN PERSONELI YINE DAHI\ ONCEDEN BELIRI-ENEN ALANA YENLITNDIRIR

YILIR, OGNeNciI-BnN eiTciLERI No.I EDILEREK GUVENLi6E ALINIR VE DURUM



EK-2 YANGhi ONLEME VE SONDURME TALIMATI

BIR YANGIN HAI-INDE
r) TELE$LANMAvrNtz vE yApACAirNizr 0NceueN eir_ixiz.
2) BULLNDUGUNUZ YERDE vANGTN iHenn nuGuasi vARSA BAStNiz sjccRrnlenr

KAPATINIZ.
3) YANGINI gEVNENiZOETiLERE. qEVR.E KAT VE BINALARDnTiIEne DUYURUNUZ.
4) irp'nivE regrcilnuNA HABER. vERMEK IqrN (m0) NUVIAnAyA TELEFCN soiruiz,
5) vANGTNI HABER vERMtsK iqlx szoz NUMARAvT ARAytNiz.
6) vANGTN ypniNlx nunpsrNi Krsn vE DoGRU sil,oinniz.
7) H,tuvruN ise vRNctNiN cmsiui eit-niniNiz. 1eiNA, AKAR.vAKIT', DocAt. cAZ^ LpG

GrBr.)
8) irpaivE GELENE KADAR yANGTNTN eUyunipvnsi igiN yANG{N sONcunnn e

ciuazlaru ir-e HaunAHALE sorniz.
9) vANGIN vAvILMAMASI lqrx raer vE IENCEREI_ERI KArATTNZ.
1O) YANGIN ANINDA TPNNiXIZiVE NNSrcALARINI TEFILIKEYE ATMAYIT{IZ.
t t; c0nEvr-ilnRlgN BA$KASININ yANGTN ALA\rINA GTRMESINE ENGBI- oLuNUZ.
rz; rnulivE ESNASTNnn Oncalir slnnsrNr sir_iNiz.

Bu boltim binalarrn yangtndan korunmasr hakkrn<ia ydnetmelik gerefince Yangrn
Onleme ve Sondiirme Yonergesi do$rultusunda hazrrlun*rqtr..

Amag: Bina ve kat igeresinde grkabilecek baqlangrg yangrnianrun sonCunihaesini"
itfaiye gelene kadar biiytimeden kontroi altrncia tutulmasmi, yayrlmasrnr onlemek can ve rnal
kaybrnr azaltrlmasr acil tedbirlerin uygui anmas rdrr.

Birimimizde gahgan tiim personel, o$renci ve zryaretqiler yangrna sebebiyer
vermemek igin tedbirli olmaya ve bildirimde beliriilen hususiara aynen uymaya mecburdur.
Yangrna kargr bina iginde korunma tedbirlerin aldrrrlmasrndan, yangm sondrirme
malzemelerin korunmasmdan vehazn tutulmasmdan, ekiplerin olugturulmasrndan ve yangtn
esnastnda sevk ve idare edilmesinden Merkez l/ii(ltirii sorumlucrur.
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Merkezi Laboratuvar Uyguma ve Aragtrrma Merkezi

Acil Durum Eylem Planr
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