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nOr,ftnn 1 - cENnr, ntlrUvnnn
1.1. AMAQ

Bu plamn ama9. acil durumlarda. ydnetimin stiratli ve do$ru karar almasrm saltayacak verilerin
toplanrrrasr gahqma plamrun oluqturulmasr, can ve mal koruma dnlemlerinin ahnrnasr, hasar tespit,
acil miidahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi.

I.2. KAPSAM

J3u plan tiim Bingdl Universitesi Uygulama
miigterilerini gah ganlarlnt ve alt i pverenlerini kap sar.

Oteli ve Termal Tesislrlri misafirlerini.

r.z.r. i$ yERiNiN TEKLIKE srNIFr : Te.hliketi

r.z.z. ig vERINDE qALrgAN ToTLAM IERSoNEL sAyrsr z 22

1.3. ACiL DURUMDA TEMEL YETKI VE SORUMLULUKLAR

T.:.T. ACIL DURUM

l)eprem, heyelan, su baskrnt, sel, yrldrrm dtigmesi, yangm, sabotaj, terdr, dolal afet veya
p.uqt u nedenlerle ortaya grkan hasarlar ve bunlar neticesi ortaya grkan durumlarda Bingdl
Universitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri'nde oluqacak bu ve benzeri olaylann Tesisimiz'e
etkileri.

1.3.2. ACiL DURUM ORGANiZASYON YAPISI

Yukarrda belirtilen acil durumlardan herhangi birinin veya birkagrmn bir arada oluqmasr
durumunda ilgili birim durum hakkrnda REKTORLUGE ve ofiaya grkan durumla ilgili kamu kurum
ve kuruluqlarrna (Valilik, Belediye, itfaiye, AFAD...) haber verir, olayrn tipine btif iikltifiine, mesai
saatleri dAhilinde olup olmadr[rna gor:e "ACIL DURUM MUDAHALE EKIPLERI "tarafindan olaya
miidahale edilir. Bunlarm yetersiz kalaca[rna karar verilmesi halinde kriz ma,sasl olugturulur.
Depiqen durumlara gore uygulanacak teqkilat yaplsr ve hiyerargik iligkiyi gcisterir gi:zelgeler Ek-l'de
sunulmugtur.

L.3,2.I. YANGIN SONUUNryTE EKiBi

Birim yangm sdndi.irme ekibi, "yangrn srindrirme sorumlusu" segilerek epitim verilmiq olan
personelden oluqur. Ekibin hiyerarqik yaplsr, gorevli personelin kimlikleri, yetki ve sorumluluklar ile
yapacaklan srah iqlemlere iliqkin detaylar "Yangrn Onleme ve Siindiirme Talimatr'nda" yer
almaktadrr. (Ek-2)

L.3.2.2. qEVRESE L KAZA ACIL DURUM VruU.q.HALE EKiBi

Qevresel kaza , Laboratuar, atolye gibi yerlerde meydana gelecek kimyevi madde dcikiilme ve
srzmtrlarmda gorev alacak olan Bingdl Universitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri personeli
gahqanlarrndan oluqacak ekibin hiyerargik yaprsr, gorevli personelin kimlikleri (Ek3-E) de yer
almaktadrr.

I,3,2.3. ir,r rrn.s.q,R TESPIT VE ACiL MUDAHALE EKiBi

a. Mesai haricinde, herhangi bir acil durumun olugmasr halinde birim iginde oluqan hasarm yerinin,
boyutunun ve mridahale qeklinin tespitinden, hasarrn btiytimesini dnleyici tedbirlerin
ahnrnasrndan, ilgili kiqi ve birimlere haber verilmesinden ve ilk miidahaleyi yapmaktan Tesis



GUvenlik ekipleri sorumlu olup , acil miidahale ekibi; Bingdl Universitesi Uygulama Oteli ve
Termal Tesisleri personelinden oluqur. (Ek3-E).

b. ilk hasar tespit ekibi acil miidahalenin oluqumuna miiteakip toplanma yerine gelmeyen
personelin isimlerini velveya birirriyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini "Acil Durum Yetkilisine"
iletecek ve kurtarma ekiplerinin yonlendirilmesini saflayacak, isimleri lEk3-B belirtilen
personelden olugmaktadrr.

c. Qaliqma saatleri iginde, herhangi bir acil durumun oluqmasr halinde birim iginde olugan hasarm
yerinin, bolutunun ve mtidahale geklinin tespitinden, hasann btiytimesi cinleyici tedbirlerin
almmasmdan ve ilk mi.idahaleyi yapmaktan acil mtidahale ekibi sorumludur.

d. Toplanma yeri, Bingiil Universitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri otopark alanr.

L.3.2.4. ACIL DURUM Y6NNTiVT GRUBU II<RLZ MASASI

a. igveren Vekiti bagkanh$rnda "Acil Durum Ydneticisi", "Etkilenen Alan Yoneticisi", "Kalite
Ydrreticisi", "insan Kaynaklan Birim Ycineticisinden" oluqur. Ek3-A Acil dtrumun tipine ve
btiytiklti[tine gore kriz masasr oluqturulmasma karar verilmesi halinde veya otomatik olarak
aqafrrda belirtilen toplantr yerlerinden birinde toplarur.

b. Toplantr yeri; Dinlenme Odasr.

- Buranm hasar gormesi halinde Lobi Bar krsmr.

L.3.2,5, KURTARMA EIdPLERi"

Kurtarma ekipleri birim tarafindan aqa[rda belirtilen niteliklere sahip personel a::asmdan segilmig
kiqiler olup isim listeleri Ek3-F dir.

- Kurtarma faaliyetlerinde gahgmaya gdntilhi olmak,

- Kurtarma faaliyetlerinde kullanianteghizatr tammak ve kullanabilir olmak,

- Birim yerleqim plam hakkrnda bilgi sahibi olmak,

- Yangrnla miicadele e[itimi grirmtig olmak veya gcirecek olmasr,

- Sivil savunma e[itimi gcirmtig olmak veya gorecek olmasr,

- ilk yardrm e[itimi gdrmiiq olmak veya gclrecek olmasr

- Her ttirlti ola[an iistii durum kargrsrnda solukkanhhfrnr koruyabilmek,

- Kan gormeye dayamkh olmak.

a. Ekiplerin Toplanma yeri;

Tiim ekipler otopark alamnda toplamr, durum hakkrnda "Acil Durum Ydneticisi" veya "Acil
Durum Yetkilisinden" bilgi alrr giysileri, koruyucu malzemelerini "Acil Miidahale tUkipleri Standart
Koruyucu Teghizat ve Kurtarma Ekipmanlartnt" alarak giyinir ve ekip lideri bagkanh$rnda toplu
halde bulunup verilecek talimatr bekler. Hangi alan hasar gdrdtiyse dncelikle o alanrn kurtarma ekibi
veya ekipleri faaliyete gegece[inden, .malzeme da[rtrmrnda da o alamn ekibi dncelik alrr.



b. Acil Durum Ekipleri Personel Sayrsr ve Nitelifi;

fgvnnr,nnir{Dn AciL DURUMLAR HAKKTNDA vONETMELIK BiNALARIN YANGINDAN
KORUNMASI HITKKII\DA
yoNnrvrnr,ix

Destek Elamanr lsyeri Tehlike Srnrfr 50 kigidenfazla insan bulunan her liirlii
binada loplam en az

Iehlikeli Qok Tehtikeli

Kurtarma Ekibi** rer 40 gahgana 1

<isi
her 30 gal4ana
l kisi

Kurtarmq ekibi az j kiSi

fansm StindiiLrme Ekibi* * her 40 gahgana

I kisi
her 30 gahgana

l kisi
Yangtn Sondilrme elcibi az 3 kiSi

Ik Yardrm Ekibir,*{< her 10 gal$ana
l kisi

her l0 gahgana

l kisi
ilkyardm ekibi az 2 kiSi

10'dan az gahqanr olan ve az tehlikeli srnrfta yer alan iqyerlerinde Arama, kurtarma ve
tahliye, Yangrnla mi.icadele yiikiimli.iltifii yerine getirmek izere bir kigi gorevliendirilmesi
yeterlidir.
** Birden fazla gahganrn gorevlendirilmesi gereken iqyerlerinde bu gahqanlar konularrna gcire

ekipler halinde koordineli olarak gorev yapar. Her ekipte bir ekip baqrbelirlenir:.

.xxx fl1 Yardrm Yonetmelifi
***Ekip saylsl belirlenirken binadaki ttim akademik, idari, iqgi ve gtivenlik personeli toplam sayrsl
dikkate ahnmahdrr.

***Acil durum eylem plan hanrlanan bir binayr birden fazla faknlte, meslek yiiksekokulu veya
farklr bir birim kullamyor ise tiim bir:imlerin personeli dikkate ahnarak ekip sayrsr belirlenmelidir.

**i< Gdrevlendirilecek personeller tercihen Bina Sorumlusunun bulundugu birim personeli olmak
ijzerc aymbinayr kullanan diler birimlerden de belirlenebilir.

Gorevlendirilecek difer ekip sayllan birimdeki hasara, hizmetin devam edip etmemesine bafh
olarak yonetimin karaflan do[rultusunda birim vel<riz masasl arasrndaki koordine ile tespit edilir. Bu
ekipler en fazla 3 kiqiden olugur, ekip listelerinde kiginin adr soyadl, ekipteki gdrevi, iletigim bilgileri
belirtilir. Uzun stireli bir kurtarma faaliyetinin sdz konusu olmasr halinde veyie dnceden planh
personelin afetten etkilenmiq olmalan halinde tiim ekiplerin gahqmalarrnakriz masasl karar verir. Bu
konuda gerekli ayarlamayt yaparken olugturulan ekiplerin teknik eleman dengesi, hizmetin devam
edip etmeyece[i daima gdz ciniinde bulundurulur.

t.3.2.6. ir,r vanuM EKiBi

a. Biri ekip lideri ve toplam kigi sayrsr/20 ilk yardrm egitimi gormtig personelden olugur.

b. Acil durumun gahgma saatleri iginde olmasr veya olmamasr haline gore ayrrca gaEtr
beklemeksizinl<riz masasl ile temas kurar, alaca|r bilgiye gdre birime gelir. (Ehi-D)



L.3.2.7. cUvnNr,ir nrini
a. Gi.ivenlik personelinden oluqur, (Ek3-G) ilave giivenlik personeli gereksininrine kriz masasr

baqkam karar verir.

b. Birim drqrndaki bir bdlgede kurtarma I yardrm gahgmasrrun yiiriitiilmesi halinde ekip lideri
gahgrlan bdlgenin kontrol altrna ahnmasr, buradaki kurtarma ekipmanlarr ile enkazdan grkan
malzemenin emniyetinin saflanmasr igin gerekli tertibi alrr her kurtarma ekibirrden bir kiqi ekip
lideri tarafindan giivenlik gcirevlisi olarak gdrevlendirilir.

1.3.2.8. SOSYAL YARDTM VE HALKLA iligrilER EKiBi

Biri ekip lideri olmak ijzere, acil durumun tipine ve btiyiikliifiine gOre enfazla 3 kigiden oluqur,
ekip aqalrda belirtilen niteliklere sahip personel arasmdan segilmig kiqiler olup ekip listesi Ek3-H'
dedir. Ekip kendi arasrnda Enformasyon, acil yardrm, barmdrma bdltimlerine ayrrlabilir.

- Qekirdek ekipte gdrev alacak kiqiler Bingdl Universitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri
personelinden olugur,

- Trim birim personelinin telefon mrmaralarrnr ve adreslerini giincel olarak tutarlar,
- Tiim birim personelinin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakmlarmm telefon

numaralarrnln ve adreslerini giincel olarak tutarlar,
- Belediye bagkarurun, muhtann, sosyal dayamgma kurumlanmn, hastaneler, ambulans ile

eczanelerin telefonlarmt gtncel o larak tutarlar,
- Gerektiginde vardiyah gahqabilmelidirler,
- Gerektifinde ziyarctlere gidecekleri igin gdrev alacak personelin seyahat etmeye mani durumlarr

olarnamahdr,

t.3.2.9. UiCnn PERSONEL
a. Aci[ mtidahale, hasar tespit ve kurtarma ekiplerinde gdrevli olmayan diler personel yiiksek

gerilim hatlanndan, rist iiste dizilmig malzemelerden miimktin oldu[uncauzak yollarr segerek en

krsa. siirede bulundu[u yeri terk edip otopark alam olarak belirtilen toplanma bolgelerine gider.

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

NOT,IJVTZ -BYLEMPLANI

2.I. ALINACAK ONLEMLERDE TEMEL PRENSIP

Aci[ durumun dolal afet veya bunun drgrndaki nedenlerle olugmasma, tipine ve boyutlarma gdre

almacak tedbirler de[igiklik arz etmesine kargrhk temel prensipler;

a. Can kaybrm dnleyici, malzeme kaybrm ise en aza indirici qekilde en do[ru mtidahalenin en krsa
stirede yaprlmasr,

b. En lcsa stirede olay boyutlarmm ve hasann dolru olarak tespiti,

c. Hizmetin aksamasma neden olacak enselleri ortadan kaldrracak tedbirlerin ktsa stirede
almmasrdr.

2.t.1. ACIL DURUMUN OLU$MASINDAN SONRA ir,r VTUUAHALE

a. Deprem, heyelan, su baskmr, sel, yangm, sabotaj, teror, do[al afet veya bapka nedenlerle ofiaya
grkern hasarlar, gevre bina kurum veya kuruluqlarda oluqacak bu tip olaylarrn birimimize



b.

etkilerinin soz konusu oldupu acil durumlarda on hasar tespitinin ve acil mtidahalenin yaprlmasrm
mtiteakip olayrn tipine, biiydkliiftine ve hasar durumuna gdre "Acil Dururn Organizasyon"
yaprsma uygun olarak olaya Yangm Sondtirme Ekipleri, Qewesel Kaza Acil Durum Mtidahale
Ekipleri ya da ve Acil Miidahale Ekiplerince miidahale edilir.

Olayrn tipi, boyutlarr ve olugan hasar miktan yukanda belirtilen ekipler tarafindan
gdztimlenemeyecek kadar briytkse (Olayrn qahgma saatleri iginde veya gahgma saatleri drqrnda
olmasr durumuna gdre) Ek-l'deki "Acil Durum Koordinasyon Yaprsr'na uygun olarak Rektorliik,
igveren ve Acil Durum Yoneticisi / Acil Durum Yetkilisi yapacaklan durum de[erlendirmesini
mtteakip kriz masasr oluqturulur. Detayh hasar tespiti, kurtarma iqlemleri, hasarm ve can
kaybrmn biiyiimesini dnleyici gereken rinlemlerin almmasr igin srrah iqlemleri be$latrrlar.

Hizmetin kesilmesi veya devam etmesi, Yerlegke, birim drqrna yardrm ekibi gonderilmesi gibi
konularda ahnmasr gereken kararlart da tist ydnetimle koordineli olarak kriz masasr verir.

Do$al afet nedeni ile acil durumun oluqmasmr mtiteakip, kriz masasr personeli, hasar tespit ve
kurtarma ekiplerini olugturan personel ile ilk yardrm ekip personeli acil olarak toplanma
yerlerinde toplamr aynca galrr beklenmez,

Acil durumun dolal afet nedeni ile oluqmamasr durumunda olayrn yerine, tipine, biiyiikltiltine ve
hasar miktarrna gore olaya "yangrn sondi.irme ekipleri", "gevresel kaza acil durum miidahale
ekipleri" tarafindan miidahale edilir.

Do$al afet nedeni ile olugan acil durumun gahgma saatleri drgrnda veya tatilde olugmasr
durumunda ise yukanda belirtilen personel en krsa siirede kendi imkanlan ile tesise ulagr,

Soz konusu personelin ailesinin, evinin do[al afetten etkilenmesi halinde dururnu hakkrnda kriz
masasma bilgi verir,

Dofal afetin gahgma saatleri drgrnda veya tatilde olmasr halinde Ek-l'de belirtilen "Acil Durum
Yonetim Gtubu" iiyelerinden birime ilk gelen kriz masasr faaliyetlerini baglatarak gereken
dnlemleri aldrrrr.

c.

d.

(,

h.

2.2, DURUM TESPiTI

2.2.I. ACiL DURUM TiPi VN BOYUTLARI

Acil durumun tipinin ve boyutlarrnrn ii[renilerek afetin birimdeki etkilerinin tespiti;

a. Radyo, televizyon veya diler iletigim araglanyla afetin Bingdl bdlges.indeki boyutlan,
oluqturdu[u hasarm seviyesi konusunda bilgi sahibi olunmaya gahqrlu,

b. Yerel ydnetim ile temasa gegiJ.erek durum hakkrnda bilgi ahmr (Bingol '/aliligi , Bingol
Belediyesi, AFAD , il Emniyet Mi.idiirliigi, Bingol Devlet Hastanesi vs.)

2.2.2. :TESiS DURUM TESPITI

a. Olayrn gahqma saatleri drqrnda olmasr halinde; "ilk Hasar Tespit ve Acil Durum Miidahale Ekibi"
6nce yerlepke iginde toplarur, kontrol edecekleri bdltimleri paylagrrlar ve durha soma stiratle
sorumlu olduklarr alanlarc ydnelerek dn hasar tespitini yaparlar ve giivennik merkezindeki
gorevliye hasar raporu verirler.

b. Olayrn gahqma saatleri dahilinde olmasr halinde ayrrca toplanma yerinde toplanmadan "Acil
Durum Yetkilisi" ydnetiminde 66Birim Tespit Sorumlulan"ndan alman ilk. bilgiler igveren
Vekili 'ne raporlanr. Ayrtca acil durumun tiiriine gdre ilgili ekip herhangi bir talimata gerek
olmaksrzm hazrlanr ve gah gmalara baglar.



2.2.3. PERSONEL TOPLANMASI

a. Do$al afetten kaynaklanan acil durumun gahqma gtimi ve I veya gahgma saatleri drqrnda olugmasr
durumunda Kriz Masast iiyeleri, ilk Yardm Ekibi, Yangm Mildahale Ekibi, Acil Miidahale
Kurtarma Ekibi, aynca ga{n beklemelrsizin kendi imkanlart ile yerleSkeye gelirler,

b. Yukanda belirtilen personelin dogal 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 numaralarr Ek4tde yer almaktadrr.

d. Qevresel kaza acil mtidahale ekibinde gorev alan personel dofal afetten lkaynaklanan acil
durumun olugmasma miiteakip kriz masasr ile irtibata geger, destek ihtiyacr olup olmadrprm
6[renir, e[er iletigim sorunlart nedeni ile bu mtimkiin olmaz ise ilgili personel aynca gapn
beklemeksizin birime gelir.

2.2.4. XniZ MASASTNTN OLU$TURULUP Conrvn BA$LAMAST

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

b. Hasar tespit ve acil mtdahale ekiplerinden gelen bilgilere gore olayrn ve hasarm boyutlarrnrn
tespiti,

c. YorLetime bilgi akrgr ve hasarla mtidahaleye baglanmasr,

2.2.5, giRil4 PERSONEL TAHLIYE PLANLARININ UYGULANMASI

Qahqan personelin tahliye planlarrna uygun qekilde bulunduklan bciltinrlerden grkartrhp
belirtilen toplanma b<ilgelerinde toplanmalarr, birim tespit sorumlusu tarafindan rnevcut kontroliin
yaprp enkaz altrnda kalan olmast halinde kriz masasrna haber vererek acil miidahale ekiplerinin
gelmesini saflamak.

2.2.6. IIASAR TESPITI

r)ncelikle enerji hatlarr (elektrik,) t:dlp gaz gibi yangrna ve patlamaya neden olacak etkilerin
olup olrnadrlr Acil Durum Yetkilisi tarafindan kontrol edilir, bdyle bir ihtimal varsa durum kriz
masasrna bildirilerek yanglr;ra mtidahale edilmesi veya gereken cinlemlerin almmasr istenir. Daha
soffa ldtik bciltimlerdeki difer hasarlar tespit edilir.

2.2.7. EMNiYET MAKSADIYLA ENERJiLERiN KESILMESI

Kriz masast tarafindan birim hizmeL halindeyken emniyet nedeniyle birimin tamamrmn veya bir
krsmmrn enerjilerinin kesilmesinin gerekebilir. Kriz masasr kararrna gdre ya birim btittintinde ya da
gerekli goriilen krsmmda gerekli emn.iyet tedbirleri almarak Bakrm Takrmr personeli tarafindan enerji
kesilir.

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

2.2.8. iluri givriN tBv.q.NrLrLrcrNIN sA GLANMAS r

a. Acil durum olugtulunda hasar tespit, acil mi.idahale ve kurtarma ekipleri, giivenlik merkezi, Wrz
masasr, ydnetim kademesi arasrndaki iletiqim cep telefonlan aracrltfr ile yi.iri.itriltir. ilk qokun
atlatrlmasr ve dnceden tespit edilmig dnemli numaralara dncelik tamnmasrndan sonra kriz masasr
ve yonetim kademesi arasrndaki muhabere ytikii dahili telefona kaydrrlr, gahgan ekipler iletigim
kurmaya devam ederler.



b. Acil durumun oluqmasmt miiteakip olaym ydnetim grubu ll<riz masasl tiyeleri ve diler personele
duyurulmasrnda uygul anacak iletiqim zinciri Ek- 1' d e belirtilmi gtir

c. Birimiz iletiqim araglanntn kullanrm oncelik srasr agafrda oldu[u gibidir, hangisi kullamlrrsa
kullamlsrn krsa ve ciz konuqma yaprlmasr esastn.

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

2.2.9 . KURTARMA EKIPLERiNiN T orLANMAST, FAAr,iynrr,nniNix nrlgr,AMASI

a. Do$al afet veya bagka nedenle aoil durumun oluqunu mtiteakip ttim kurtarma ekip liderleri Acil
Dutum Ydneticisi ve/veya Acil Durum Yetkilisi ile irtibata geger, kurtarma ekibine ihtiyag olup
olmadrlr konusunda cin bilgi alrr, bu arada ekipler toplanmaya baglar. Afetin btiytikliiptine,
birimdeki hasar durumuna ve ydnetimin kararma gdre kurtarma ekiplerini.n tamamr ya da
belirlenen ekiplerin gcirevlendirihnesi ve organrzasyonu kriz masasmca yaprlrr.

b. Dofral afet nedeni ile birim drgrna kurtarma ekibi gonderilmesi kararrm kriz masasr bagkanr verir.

2.2.10. DOGAL GAZ, Ttip cAZ, LABORATUAR KAqAK KONTROLI]

Do[al afet veya bagka nedenle oluqan acil durum snasmda birimin gahqrr durumda olmasr
halinde birim igindeki ilk kontroller sorumlu personel tarafindan yaprlrr.

2.2.rr. cuvnNr,iciN snclANMASr

o Kurtarma ekibinde olup ayrrca gorevlendirilen personel;

- Kurtarma ve Tahliye iqlemi yaprlan yerde gerekli drizeni sallar. Grirevliler haricindeki
gahrslann bdlgeye girmesini onler, bdlgeyi emniyet geridi ile gevirip kontrol altrnda tutar,

- Kurtarma ve Tahliye iqlemi yaprlan yerde grkartrlan malzemenin lister;ini tutar, ilgisiz
kigilerce kanqtrrrlmasrna, ya[malanmasma, ahnmasrna engel olur,

- Kurtarma iglemi suasmda kullamlan ig makinesi ve ekipmanlarm ilgisiz kiqilerce ahnmasr,
kullamlmasr, yafmalanmasrna engel olur"

2.2.12. QALr$AN PERSONET,I BLCIT,ENDIRMEK SURETiyr,n pANicE ENGEL
OLUNMASI

Kriz masasrnda ilk bilgilerin toplanmasr ve ilk de[erlendirmenin yaprlmasmr mtiteakip, afetin
birimdeki etkileri ve bundan soffa personelin yapmasr gereken hareket tarzrnrn belirtildi[i "Acil
Durum Yonetim Grubu" tarafindan onaylanmrg duyuru Sosyal Dayamgma / Halkla iliqkiler ekibince
personele duyurulur.

2.2.13. NiNiU ACIL MTJDAHALE PLANLARININ DEVREYE SOKULMASI

Acil durum soffasl birimler daha onceden haztlamrg olduklarr acil mi.idahale planlarml aynca
tahmat beklemeksizin devreye alular"

a. Birim acil mtidahale planlarr birimdeki personelin can emniyeti 6n planda olmak kaydtyla
birirndeki hasarm tespiti, kryrnetli kayrt ve evrafim emniyetini, tahliyesini saplayacak tedbirleri ve
bunnn uygulanmasrna ycinelik detaylarr igerir (kurlarmada dnceliklr malzeme ve evralrn
belirlenmesi, bunlann markalanrnasr, kim veya kimler tarafindan nasrl emniyete ahnacapr veya
kurtarrlaca$ gibi).



a.

b.

c.

d.

2.2.L4. ir,r ynnuM vE s.tclrr niznrnrlnni
a. Birimdeki hasar durumuna gdre acil miidahaleler iqinhazr bulundurulmasr gerekenteghizathanr

bulundurulur.
b. Acit Durum aracl ve di[er ulagrm aruqranbina dntindeki alana park eder.
c. Dofal afetin olupunu miiteakip ttim ilgili ekipler ayncatalimat beklemeksizin kendi imkanlan ile

birirn ya gelir, evinin veya ailesinin afetten etkilenmiq olmasr halinde dunrmu hakkrnda kriz
masaslna bilgi verir.

NOTTJU 3 . YETri VN: SORUMLUI,UKLAR

3.1. I$VEREN VEKiLII ,tcir-, DURUM oxnricisi / ACIL
DUR{JM YETKiTiSi IKF{TZ MASAST UYET.,ERi

Acil durumun olugmasr durumuncla ilk haber verilecek kiqilerdir.

Qahqma giinii olsun olmasrn acil durum siireci baglatrlrr ve plan yiiriirltige konur. Olayrn
boyutlanna gdre tist ydnetime bilgi verilir.

Kriz:masasmr oluqtururlar, acil durum siirecinin iqleyigini kontrol ve koordine eder-ler.

Acil durumda kullamlacak arag, gereg ve ekipmanrn her an kuliamma hazrr bulr;ndurulmasrndan
Acil Durum Yetkilisi sorumludur.

Acil Durum Yetkilisi,Yangm sondiirme, Qevresel Kaza AciI Miidahale, Kurtarma ekiplerinin
yrlda en az2 defatatbiki e[itim yapmalannr sallamaktan sorumludur.

f. Periyodik kontrol ve yrlda en az bir defa tatbikat yaprlmasrnr sa[lar. Tatbikat Ek-6 da sunulan
tatbikat formuna kaydedilir.

3.2. YANGIN SOXNURM]E EKiBi
uBfuim Yangm Sdndiirme" ekibi; segilmiq, egitim almrg 3' kigilik ekipten ve "Birim yangrn
Scindiirme Sorumlulartndan" oluqur. Bu konuda gdrev alan personel "Yangrn Onleme ve
Sondiirme Talimatr'nda" belirtilen esaslar dofrultusunda yangna miidahale ederek scindiirmek,
yangm bolgesindeki insan ve malz;emenin kurtarrlmasrndan sorumludur.

Yangrn sondtirme arag, gereg ve teghrzatrmn her an hizmete hazrr bulundunrlmasmdan ekip
liderleri sorumludur.

Herhangi bir acil durumun olugmesr halinde veya tabii afet durumunda trim ekip personeli ayrrca
emir beklemeksizin goreve baglar,

Kriz masasr olugturulmasrndan soma ekip kriz masaslrun direktifleri do!rultusuncla hareket eder,

Birirnde mevcut yangm gtivenlik sistemlerinin listesi, yangm sondiirme sistemlerinin yerlegimi
Ek-S' de sunulmaktadrr.

a.

b.

c.

d.



b.

c.

3.3. QEVRESEL KAZAACiL DURUM MUDAHALE EXJBi

a. Herhangi bir tabii afel, kaza verya ola[an iistii durum sonrasl ortaya grkan gevresel kirlili[e
miidahale ederek, gevreye olan olumsuz etkilerini ortadan kaldrrmak er aza indirgemek igin
gereken tedbirleri almak dokiilen maddenin temizli[ini yapmak,

Segilmiq Bingol Universitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri personelinden oluqan ekip
herlrangi bir tabii afet,kazaveya olafan tistii durum sonlasl otomatik olarak faaliyete baqlar,

Ekibin miidahale etti[i her olaym kayrtlarr tutulur ve ileriye dontk diizeltici, iyileqtirici, kazanrn
tekrarmr dnleyici tedbirler ahmr, ahnmasr igin ilgili birimlere dnerilerde bulunur.

3.4. iTT HASAR TESPIT VE ACiL MUDAHALE EKIPI.,ERI

a. Uygun nitelikteki personelden segilerek olugturulmug, Ek3-B isimleri belirtilen ekipler acil
durumun olugumunu miiteakip otomatik olarak otopark alam cinUnde toplarur, durum
delerlendirmesi yapar.

b. Ekip liderleri mevcut alrr,

c. Ekipler kriz masasr yetkilileri tarafindan durum hakkrnda bilgilendirilir ve bdirtilen koruyucu
te qhrzatlan kul I amrl ar,

d. Gcirev alanlan belirlenen personel en seri gekilde sorumlu oldulu bolgeye giderek on hasar
tespitinde bulunur veliciz masasrna bildirir,

e. Miidahale edilecek enkaztn durumuna balh olarak uygun kurtarma aletleri ile teghiz olan ekipler
liderleri yonetiminde gahgmalar:a baqlarlar. Oncelikle birim tespit sorumlu,lanrun toplanma
bolgesinde aldrklan mevcutlar ve difer verilere gdre enkaz altrnda kaldrfr tahmin edilen
personele ulagacak qekilde gahgm.alar kriz masasr tarafindan ydnlendirilir.

3.5. ir-,r YARDIU nrini
a. Birimde personele ilk miidahalenin yaprlmasr,

b. Ambulans ve difer gerekli olabilecek ulagrm araqlannaulagrlmasr sa[larur,

c. Dofial afetin olugunu mtiteakip trim safhk personeli ayrrca talimat beklemeksizin kendi imkanlarr
ile birime gelir, evinin veya ailesinin afetten etkilenmig olmasr halinde dururnu hakkrnda kriz
masasma bilgi verir,

d. Acil durumun tipi ve boyutlarmLa gcire bu durumdan etkilenen personelin bir:imde yaprlan ilk
yardtmt mtiteakip hastaneye sevkinin gerekmesi halinde ilgili hastane ile gerekli koordinasyonu
kurar.

e. Acil durumun tipi ve boyutlarma gore bu durumdan etkilenen personelin adedinin fazla olmasr
halinde gevre hastanelerden, 6zeJl girketlerden ambulans talebinde bulunur, durum hakkrnda kriz
masasma bilgi verir,

f. Acil durum nedenivle
kayrtlanm tutar, sosyal

hastaneye sevk edilen personelin hangi
hizmet grubuna ve kriz masaslna bu bilgileri

hastanelere gonderildifinin
kayrtlanm tutar, sosyal hizmet grubuna ve kriz masaslna bu bilgileri verir,

3.6. sosyAl, YARDTM / HALKLA iliSriLER EKiBi
a. Acil durumun oluqmasmr miiteakip kriz masasma yakrn bdlgede toplanarak faaliyetlerine baglar,



d.

e.

g

h.

Aci.l durumun gahqma gtinti ve saati drgrnda olmasr halinde ayrrca ga[rr beklenreksizin bir araya
gelirler,

Acil durumun gahgma saatleri iginde olmasr halinde ailelerine ulaqamayrp onlardan haber
alamayan gahganlann aileleri ile iletiqimlerine yardrmcr olur,

Dofal afetten etkilenen personeli tespit edip onlarr ziyarctederek durumlarr hakpnda bilgi alrr,

Aiiesi dogal afetten etkilenen personeli arayaruk ihtiyaglarrnr dprenmeye giilrgr, birim kriz
masasl yetkililerinden, b6lge kriz masasr yetkililerinden aldrlr bilgilere g&e afeizede personeli
bilgilendirir,

Kurtarma ekiplerinde gcirev alan, bu maksatla ailesi ile iletigim kuramayan personelin aileleri ile
aralarrndaki bilgi akrgrm sa[lar,

Afet bdlgesine yardrm gdndermek isteyen personel ile temasa gegerek yonetimin ve l<riz
masasmln ralimatran doprultusunda gerekli koordinasyonu yapar,

Toplanma alanlarrnda bekleyen personelin genel durum hakkrnda bilgilenmesini sallar,(Kfiz
masasl tarafindan dunrulmasr gereken konular personele duyurulur).

BOLUM 4 - ACiL DURUMDA DiKKAT EDiLECEIK
HUSUSLAR

4.1.GENEL

a. Sakin olun ne oldufunu anlamaya gahqm,

b' Acil durumun tipini anladrktan sonra bulundufiunuz ortamda size zarar vermesi muhtemel
materyalde n uzak durmaya gah gm,

c. Planh ya da sizce en emniyetli kagrg ycintinri segmeye gahgrn,

d. Segtifiniz yontin en emniyetlisi oldulunu tekrar irdeleyin,

e. Unutmayrn kagmak her zarnan en iyi goziim defiildir,

f. Kalmayaya dakagmaya hangisine karar verdiyseniz kafanrztve yirzunuzti mutlaka emniyete ahn,

g. Ortarnda duman veya gaz varsa solumanayagahqm, ortamr terk edin (dumanft ortamr stiriinerek).



h. Bulundupunuz mahalli terk ederken acil durum plamnda belirtilen dnlemleri ahp o mahallin
emniyetini sallayarak terk edin.

4.2.DEPREM

Deprem yer iginde fay olarak adlandrrrlan krrrklar iizerinde biriken bigim de[iqtirme
enerjisinin aniden bogalmasr sonucunda meydana gelen yer de[igtirme hareketinin neden-oldugu
karmagrk elastik dalga hareketidir.

4.2.I. DEPREM oNCNSINDE YAPILACAKLAR

Planlayrn

' Ya$adrErnrz I Bulundufiunuz mekanr inceleyin. Korunma igin bulunacaprntz yeri ve muhtemel
kagrq yoiunu belirleyin.

o EEer bulundulunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye iginde bina drqrna grkartacak ve giivenli bir
agrk alana ulagtrracak pozisyonunuz varsa, bu yolu saptaym. (Bu yrintem sadece zemin ve 1.
Katta olanlar igin gegerlidir.)

L. Yaqam ve Qahqma Alanlannrn Dofal Afetlere Hazrrlanmasr

o Raflarm giivenli bir qekilde duvarlara asrh oldufiundan emin olun,

o Biiyiik ve afrr nesnelerin altraflarakondugundan emin olun,

o $igeleri, camlar ve porselenleri algak yerlere koyun, dolaplarrn kapaklarrm srkrca mandallaym,

o Resimler, aynalar vs. aftr nesneleri , koltuklardan ve insanlann oturduklan yerlerden uzak verlere
asln,

. Bilgisayar vs. altlanna kaymayr onleyici lastik takozlar koyun,

o Tepede bulunan lambalarr destekleyin,

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

o Yercleki ve duvarlardaki gatlaklan onann. E$er yaprsal bozukluklarrn iqaretleri varsa bir uzmamn
grirtigtinii ahn,

o Yamcr ve ev kimyasallannr rsrdan uzak tutun; giivenli bir dolapta saklayrn.

b. Qahqma Alanlannda Tehlikelertlen Once Yaprlacaklar

. insanlaronceliklidir.

o Hayati kayrtlarr ve yi.iksek 6nem u:z edenegyalarr tagryrn veya giivenli bir yere koyun,

o Camlarr plastik malzemeler ile bant yardrmr ile kapatrn,



. Su, gazve elektrik kaynaklanmn egitimli kigiler tarafindan kapatrldr[rm kontrol edin,

. E$yalarr camlardan uzakve suyun eriqemeyecepi yerlere tagryrn,

o Raflarr, dolaplarr ve diler egyalarr bantlar ile devrilmeyecek gekilde ballayrn,

. Dl$ kullamm egyalarmr bina iginde gtivenli bir yere koyun,

o Berabeinizde personel listesi, sigorta, finansal kayfilar, envanter, acil durum planlan, ve
teghizaint ahn,

o Binaya geri dciniig srasmda giriq iqlemlerinde ydnlendirme yapmasr igin bir personeli atayn.

c. Yaqam ve Qahgma Alanlannda Giivenli Yerlerin Tespit Edilmesi

o AErr masa ve sralarrn altr (Metal bacakh saflam yaprh)

o Koridor igleri

o Odalarrn ve kemerlerin koqeleri

o Krrrlabilecek camlardan, pencerelerden, aynalardan, resimlerden, yadauzeiLnize diiqebilecek a[rr
kitaphklardan ve mobilyalardan rzak yerler, Bina drqrnda gtvenli yerleri belirleyin. Binalardin,
apaglardart, telefon ve elektrik direklerinden, tist gegitlerden ve veya gegitlerinden uzak durun.

4.2.2. DEPREM SIRASINDA YAPI LACAKLAR

Uygulayrn:

Deprem amnda 10 -15 saniye iginde bulundufunuzbinayr terk edebiliyorsaruz derhal kagm, yoksa
giivenli bir yer bulun.

. ilk sarsmtryr hissettiliniz anda sakin olun. Pani[e kaprlmayrn. Panik safhkh di.iqtinmenizi
engelleyecek, hatah, biling drqr hareket etmenize yol agacaktr. Bilingli diigtinebilmek,
hanrhklarrmzr felaket anmda delil, daha cince yapmanrzave planlamantzabaphdn.

. EEer binayr terk edemiyotsanrz, daha dnce belirledi[iniz yagam iiggeni alanrna gidin ve yan
yatarak cenin pozisyonunu ahn.

o Kesinlikle oradan orayakogmayrn ve ayaktadurmaym.

a. Kapah yerdeyseniz;

o Sakin olun,

. igerde kalm, bina drgrna koqmayrn,

o Asansor ve merdiveni kullanmayrn, ilk tehlike arz edenyerrerdir,



. Masa benzeri sa[lam bir koruyucunun altrna girin (bina ve oda igindeki en giivenli yer tespit
edilmeli ve bilinmelidir),

o Ba$rmzr saklayrn ve hareket etmeyin,

o Ytiksekligi 1.5 m.'yi gegmeyen (tistii boq saflam sabit tezgah vs.) bir cisrnin yaruna anne
karmndaymrg gibi yatm, hayatriggeninin oluqma ihtimali kuwet kazantr.

o Pencere ve cam egyalardan uzak clurun,

o Kayabilecek veya dewilebilecek kiitriphane, dolap ve diper e$ya ve malzemedenuzakdurun,

o Hissettipinizde "DEPREM" diye bafrrrn ve herkes emniyetli bir gekilde iinceden tespit edilen
yerlere gitmeli,

. ikinci deprem tekrarlayabilir bu nedenle sakin olun,

o Telefonlan gok acil durumlar haricinde kullanmayrn.

b. Drqarrdaysanrz

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

c. Duran Aragtaysanrz

o Binalardan, iist ve alt gegitlerden uzaklaqrn, agrk alanda bulunun ve aragtan grkmayrn.

Deprem baqladrfrnda nerede olulsaruz olun, hemen kendinizi korumaya ahn ve sarsrntr durana
kadar orada kahn.

d. Hareket Eden Aragtaysanrz

o Aracr durdurun ve aracm iginde kahn,

o Kdpriilerden, alt ve tist gegitlerden, binalar ve elektrik direklerinden uzaklaqrn,

o Yolu kapatmamaya dzen gosterin,

. Sallanma sona erdi[inde tedbirli olun. Depremin zarar vermiq olabileceli rampalardan ve
kopnilerden gegmeyin.

e. Otobiisteyseniz

o Otobi.is durana kadar koltu[unuzda kalm,

f. KalabahkAlandaysanrz

o Ezilmeyece1iniz bir noktaya srErnmaya gahgm,

o Ytiksek yaprlarrn bulundu[u yaya yollan dzellikle tehlikelidir,

. EEer igerideyseniz, devrilen kolonlar vb. garpabilecepi igin drganya kogmayrn,



. Alr$veriq merkezlerinde, en yakrn mapazaya sr[rmn,

o Pencerelerden, vitrinlerden, projektorlerden, afirr egyalardan, dolu rafludanuzak durun.

4.2.3. DEPREM SONRASINDA YAPILACAKX,AR

Muhtemel bir depreme kargr hazrhk, sallanmalar bittikten sonra meydana gelen qoklar,
yangrnlar ve 9ok yrkrcr hasarlar soz konusu oldugunda ne yapmak ve ne yapmamak gerekti[ini igerir.
S6zri gegen tehlikelere karqr so[ukkanh olun, sakin davramn. Oncelikle, hayatr tehdit eden durumlan
dikkate ahn. Unutmayrn ki, 72 saattenuzun bir siire yalmz baqrnrzakalabilirsiniz.

a. Deprem Sonrasrnda Artgr Depremlere Hazrrhkh Olma

Ana depremden daha hafif qiddette de olsa, artgr depremler ek zarar meydana getiril ve zatar gormiiq
yaprlann tamamen gdkmesine neden olabilir. Artgr depremler; depremden soffa ilk saatlerde,
giinl erd e, haftalar da hatta aylard a m eyd ana ge I eb i I ir.

o Yarah ve enkaz altrndaki insanlara yardrmcr olun,

. Uygun olan her yerde ilkyardrm yapm,

. Ciddi bir qekilde yaralanmrq kiEileri, daha fazla yaruIa;nnalarma neden olmamak igin hareket
ettirmeyin,

o Yardrm igin telefon edin,

c Zarar giirmiig binalarrn drgrnda ve uzak bir yerde durun,

o Yetkililer giivenli oldu[unu soylemedikge binalara ddnmeyin,

o Telefonu sadece acil ihtiyag durununda kullamn,

. DaErlan ilaglan, beyazlatrctlan, gazryadayanrcl srvrlan temizlemeye gahqm,

. Gaz ya da diger kimyasallarm kokusunu aldrlnrz alanlan terk edin,

o Klozet ve dolaplarrn kapaklarrnr dikkatle agm,

. Zarar durumunda bacalarm ttlm uzr"rnluklanm kontrol edin. Fark edilmeyen zarar, bir yangrna
neden olabilir.

Deprem sonrasrnda nasrl davranaca[rnrz iinemli.

Panife girmemek, fisrltrlara kulnk asmamak,

Kurtarma gahqmalanna katrlmak gerekiyor.



4.3. YANGIN

4.3.I, YANGIN SIRASINDA YAPILACAKLAR

a. Sakin olun,

b. Yangrn baglangrg noktasmr ve sebebini gorebiliyor musunuz?

c. E[er cevabrnrz evet ise yangrna neden olan iig temel maddeden birini (rsryr, yamcl maddeyi,
oksij eni) ortadan kaldrrdr[rnvda y angmn sonecefini akhmzdan grkarmayrn,

d. Eler cevabrnrzhayr ise kendinizj srcak ve durnandan koruyarak (rslak bir 6rtii ile kafa ve viicudu
sararak) yangm grkrq yollarrm takip ederek bulundupunuz yerL terk ederek binadan grkmaya
gahqrn,

e. Srczk dumam ciferlerinize qekmemeye gahgrn, yanmaktan kurtulsamz bile ciferlerinizde
oluqacak has ar <iltimciil sonuglar do furabilir,

f. Bulundupunuzyeilkatr terk ederken tist katlara do[ru grkmayrn (drnefin 5 kath binada yangtn2.
Katta grkmrq olsa ve 1, Kata inemiyorsamz en emniyetli kat 3. Kat, en tehlikeli kat ise 5. Kattrr),

g. Asansdr boqluklarr havalandrrma kanallarl yanan gazrn grkrg noktalarrdrr,

h. Bulnndufunuz odaya duman giriqini engellemeye gahgm, heyecanlanmaym mevcut oksijeni
idareli kullanmak durumunda oldufunuzu unutmayrn, birilerinin size ulagmak igin u[ragtrfrm
dtigiintip sakin ve bilingli davranrn,

i. Bulundufunuz odadaki kolay yanacak maddeleri yangrnm yayrldr[r ydnden uzaklaqtrrmaya
gahqm,

j. Yangrmn merdiven boqlufir-rndarL y4yt1rnusr halinde, panik halde merdiven boqlufuna agrlan
kapmtzr agtt$nrzda odanrzdaki oksijenin merdiven boglufundaki ategle buluqmasr neticesinde
yijzisn,jze dolru bir patlama olacafirnr unutmayrn, bdyle bir durumda kapryr agmaym,

k. Duman dolu bir yerden gegmek zolundaysamz derin nefes ahn ve yerde siiriinerek ilerleyin,

l. Yangrn scindi.irme cihazr kullanmanrzarapmenyang:n sdnmi.iyorsa, cihazr oldu[unuz yere brakrn
ve hemen drgarr grkm,

m. Duman alarmlart gok fazla duman oldu[undan dolayr gahqmryor olabilir. Acil durumun gergek
oldulunu ve drqan gtkrtalan gelektifini bildirecek qekilde insanlarr uyann. E$er asansorii olan
bir binada iseniz merdivenleri tercih edin,

n. Yangrndan saklanmaya gahqmayrn. JJEyalanmzr olduklarr yerde brrakrn ve kendinizi koruyun,

o. E[er ana grkrg yolunuz dumanla kaplanmrqsa; ikinci yolu deneyin. Kahn ve yofun duman altrnda
yolunuzu bulamayabi I i r:s i n i z,

p, Kapalr bir kaprdan kaqmaya gahEryorsanrz, elinizin tersiyle kaprmn kolunu ve kiriqlerini kontrol
edin. E[er kapr serinse vc kaprnrLr tisti.inden ya da altrndan duman gelmiyorsa kapryr yavagga
agrn. E[er kaprnrn arkasrnda duman veya alev gorrirseniz, kapryr kapayrn ve ikinci grkrg yolunu
kullanrn. E[er kapr stcal<sa, J<apr1,r aqmadan ikinci grkrg yolunu deneyin. Kaprya dokunmak,
kaprnrn arkasrndaki nruhtemel tehlikeleri tespit edebilmeye yaruyacaktu. Iilinizin tersi ise
parmaklar ve avug igine gore rsrya daha duyarhdrr.

q. E[er duman, lsr ya da aler,]el qrlcrg yolunuzu kapatrrsa; giivenli olarak drgarrya grkamayacaksanrz,
bulurndu[unuz odarun JcapLsmr kapatrn ve orada bekleyin. Odanrn penceresini hava almak iEin



aqin ve pencerenin drqma bir yastrk koyun. Drqarrya koydu[unuz yastrkya da agrk renkli giysiler
ilgi gekerek itfaiyecilerin sizi bulmasmr kolaylagtrracaktrr,

r. Eler odada bir telefon varsa itfaiyeyi aruyrn ve yerinizi bildirin. Kapmm duman girebilecek
yerlerini havlularla kapatmaya gahgrn. Yardrm igin pencere kenannda bekleyln. itfaiyeciler ilk
geldiklerinde binadan grkmamrg insanlan aragtuacaklardrr.

4.3,2, VANGINDAN SONRA YAPILACAKLAR

a. ihtiyag duyulan yerde ilk yardrm yaprn,

b. Yardrm ekibine haber verdikten sonra yamklar:r sofutun ve enfeksiyon kapmasmr engellemek igin
iizerini kapatrn. Ciddi yamklarr olan kigiler mtidahale edilmeden; profesyonel illere teslim
edilmelidir,

c. Yangrndan zarur gdtmrig binalara yetkililer izin vermeden dcinmeyin, bina iqinde nefes almayr
zorlagtrracak gazlar ve duman kalmrg olabilir,

d' Yaprsal zararlan aragttrrn. Yetk,ililer size binaya girmenin grivenli oldu$unu soylemig ancak
aragtrmalarmr tamamlamaml$ olabilirler. Tamirat gerektiren hasarlan belirleyin.

e. Gaz, elekttik gibi tesisatlarrn giivenli oldulundan emin olun. Yangrn hasar vermig ancak tesisat
duvarlarm altnda oldufundan siz zaran fark etmemiq olabilirsiniz.

f. Srcafa, dumana ve ise marrtz kalmrg yiyecekleri atrn. Yangrmn ortaya grkardrlr yriksek srcaklk
yiyeceklere zarar v ermig olabilir.

g. Sigorta girketinize haber verin. Zarar gdrmtig egyalanmzr envanter grkarrlncaya kadar ellemeyin.

4.3.3, SU BASKINI / SEL'DEN ONCE YAPILACAKLAR

a. E[er uzun bit zamandrr yo$un bir gekilde yafmur yafryorsa, bir sele hazrrlkl olmak gerekir.
Seller topralrn suya doymasmdan son_ra meydana gelir,

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

c. Olasr sel durumlarrnda e[er aracrnrzr durduracaksafiz) nehir kenarlarrndan uzak yerlere
brrakmaya gahqrn. Sel sularr hrzla ytikselip araanrzr siirtikleyebilir,

d. Su kanallanna yakm yerlerde bulunuyorsanrz, mesafenin sizi yaniltmasma izin vermeyin. Baraj
yrktlmalarr ya da ani baqlayan bir yafimur,kanallardabulunan suyun tagmasma ve o alana ani bir
sel baskrruna neden olabilir,

e. E[er yerel otoriteler tarafindan uyartlmrg iseniz; ttim gtig kaynaklalm kapatrn. Gaz vanasmr
kapatrn.

f. Sigorta poligelerini, doki.imanlarr ve diger de[erli evraklarr grivenli bir kutuda saklayrn. Bu
doktimanlara hrzh ve kolay bir gekilde ulaqmaruz gerekebilir. Sel srrasmda en az hasara
u[rayacak gekilde, gtivenli bir yerde saklayrn.

4,3.4, SU BASKINI / SEL SIRASINDA YAPILACAKLAR

a. E[er selle karqr karqrya kalrrsanrz, hemen yolunuzu degigtirip farkl bir yoldan gitmeye galqrn.
Yiiksek yerlere trrmanln,

b. Sel basmrg yerlerden uzak durun. Giivenli gdriinse de sular hala ytikseliyor olabilir,



c. Suyun iginde yiiriimeye, yizmeye, araba kullanmaya ya da oyun oynamaya gahgmayrn.
Ytizeyden suyun ne gekilde hareket ettigi ve akrntrlar hakkrnda fikir yiiriitmek imkansrzdr,

d. Sel basan bdlgelerde ylanlara dikkat edin. Seller nedeniyle yrlanlar yuvalarrndan grkacaktr,

e. Sel basmrq alanda, akarsu ve nehir yataklarrndan uzak durun. Yafrglardan dolayr, yataklar ydn
de[iqtirmiq olabilir.

f. Yiikselen sulann, pis su grkrglannrn, hendeklerin yamnda durmaym. Hrzh akan suya
kaprlabilirsiniz.

g. Sel sularr ile temas etmig ttim yiyeceklerinizi atrn. Sel sulan, bakteri ve mikroplarr igerir.

h. Eger drqarrda iseniz, ytiksek bir yere tmamn,

i. Sel srrasrnda arabakullamyorsaruz:

- Sel basmrq alanlardanvehrzla sel basabilecek alanlardanuzakdurun,

- Akan sulan gegmeye galtgmaym. Suyun derinli[ini kesin olarak bilemezsiniz.

- Algak yerlerde ve kdpriilerde sele dikkat edin,

4.3.5. SIJ BASKINI / SELDEN SONRA YAPILACAKLAR

a. En yakrn saghk kurulugunda muayeneden gegin. Sel sularr enfeksiyona neden olabilir.

b. Felaket bdlgelerinden kagmm. Felaket bolgelerinde bulunmamz kurtarma gahgmalarrm
engelleyebilir sizi de gegitli tehlikelere maruzbrrakabilir.

c, Sular gekilse de tehlikeler gegmemig olabilir. Bu nedenle yerel yayrnlan dinlemeye devam edin,

d. Binalann gevresinde hala sel sularr mevcutsa binadan uzak durun. Sel sularr, binarun katlarrna
zarur verip gokmesine neden olabilir.

e. Yerel otoriteler giivenli oldu$unu bildirmedikge, binalara girmeyin. Gaz tesisatr ve elektrik hatlan
sel nedeniyle hasar gormrig olabilece[inden ek problemler olugabilir.

f. Hasar gdrmtiq su borulannr, gaz ve elektrik hatlarmr ilgili yetkililere bildirin.

g. Binalarrn iginde sigara igmekten kaqmrn. Kapah alanlarda sigara igmek riskli olabilir.

h. Yangrn hasarlarrnr kontrol edin, Gaz kaga$r olabilir, elektrik sisteminde krsa devreler olabilir.
Yanrcr ya da patlayrcr maddeler selle beraber gelmig olabilir.

i. Gaz kagaklarmt aragtnrn. Gaz kokusu ahyorsamz ya da gaz kaqaltmn sesini duyuyorsann, bir
pencereyi agm ve binayr terk edin.

j. Elektrik sisteminin hasarmr aragtrrm. Krvrlcrm veya kopmug hatlar gcirtiyorsann ya da yamk
kokusu ahyorsamz ana qalterden elektrikleri kesin. E[er qaltere ulagmak igin suya basmanrz
gerekiyorsa, once bir elektrikgiyi arayrn. Elektrik ekipmanr, kullanrlmadan 6nce kontrol edilmeli
ve kululanmahdrr.

k. Su ve lafrm borularmr kontrol edin. eler lafrm borularmrn zarar gdrdi[rinden qiipheleniyorsanz
tuvaletleri kullanmaktan kagrmn ve bir su tesisatgrsrru arayln. Musluktan su kullanmaktan
kagmtn. Giivenli suyu, su rstficrlarmdan ya da buz kahplannr eriterek kullanabilirsiniz.

l. Sel sularr ile gelen hayvanlaru dzellikle yrlanlara dikkat edin.



m. Gevqek srva, duvar vetavanlan kontrol edin.

n. Sigorta kamt iglemleri igin bina ve diger yaprlanmn fotolraflarrnr gekin.

4.3.6. IilER TUNT,U AFETTEN SONRA YANGIN CUVNNI,iGi

- Sel srrasmda ve selden sonra yangm tehlikeleri ile kargrlaqrlabilir.

- Alternatif rsrtma araglanrun yanhg kullammr sonrasmda yangm tehlikeleri olugabilir.

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

o Kimyasal Giivenlik

Makine yafr gibi dokiilebilecek srvr yanlcl maddeleri aragtrrn. Dokiilen stvrlart temizleyin. Yantct
srvrlarr rsir kaynaklarrndan uzak tutun.

o Elektrik Giivenlifi

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

- Topraktaki tiim kablolarrn elektrikle yiiklenmig oldufunu dtigiiniin. Bu televizyomrnuzun elektrik
giriqlerini de igerir.

- Koprnug ya da hasar gdrmiiq elektrik hatlanna dikkat edin. Zarar gcirmtig elektrik hatlarrm
yetkililere haber verin.

- Giiq kaynaklannr agmadan once, binayr havalandrrrn. Hava, binayr kurutacaktrr.

4.4. IdMYASAL TEHLiKELER

Kim.yasallar gevremizin do[al ve dnemli pargalarrndandu. Kimyasal maddeler hakkrnda

dtigi.inmesek de her gtin kimyasal maddeleri kullanmaktayv. Kimyasal maddeler yiyeceklerimizi
taze, kendimizi ve gevremizi temiz tutmamtza, bitkilerin biiyiimesine, ve daha uzun bir hayat

yagamanlrza yardrmcr olurlar. Belirli koqullarda, kimyasallar safh[rmrzr tehlike altrna sokarlar. Az
miktarda kullamldr[rnda yararh olabilen kimyasal maddeler, fazla miktarlnda ya da belirli kogullar
altrnda zar arh olabilmektedir.

. Kimyasal Maddelere Nasrl Maruz Kaltrsrnrz ?

Bir kimyasal maddeye 3 qekilde manrz 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 dabenze,rr

nesnelerle temasa gegmek,

Olapandrgr bir durum algrlamadrgmrz clurumlar da dahi kimyasal maddeleremaruzkalabilirsiniz.



4.5. TEROR

Terorist saldrrrlar; ateqli silahlar, patlayrcrlar gibi geqitli zwar verici araElwla gerqekleqtirilen

saldrrrlarclrr.

^. Teriirist Saldrrrlardan Once

o Terorizm hakkrnda bilgi edinin.

o Ter<jristler, go[unlukla kendilerine en az zarar gelecek hedefleri ve halkln araslna gabuk

kanr;abilecekleri alanlan' se gerler.

r Teriiristler havaalanlan, biiytik qehirler, uluslararasr toplantrlar ve bulugmalar, taIiI ydreleri gibi

fazla dikkat gekmeden uzaklagabilecekleri gibi hedefleri segerler.

o Patlayrcr, insan ve arag kagrrma silahlarr, kundaklamada kullamlan araglarr ve silahh saldrrrlarda

kullamlan arcglar konusunda bilgi edinin.

o Herhangi bir terorizm olayrnda difier kriz anlarrnda kullandr[rmz teknikleri adapte ederek

kullanmayr ofirenin.

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

o Seyahat ederken dnlemler ahn. Gcjze garpan ve ola[andrgr davramglarrn farkrnda olun.

Yabanctlardan p aket kabul etmeyin. B agaj larrmzr baqrb o 9 brrakmayrn.

o Acit durum grkrqlarmrn konumlarmrn nerede oldufunu o[renin. Kalabahk bir alant, bir binayr ya

da metroyu hrzla nasrl bogaltacafirmzr diigtiniin. Merdivenlerin nerede oldu[unu ofrenin.

o yakm gevrenizi inceleyin. Bir patlama arunda krrrlabilecek ya a di.igebilecek nesnelere dikkat

edirr.

b. Bina Patlamalarrna Hazrrlanma

Teroristlerin kullanac a$t patlaytcrlar, binalarrn yrkrlmaslna ve yangrnlann grkmasrna neden olabilir.

Qok kattr binalarda ya$ayan veya galtqan insanlar aqafrdakileri yapabilirler:

. Acil durum tahliye prosediirlerini gozden gegirin. Yangn gtkrqlarrmn konumlannr o[renin'

o yangrn sondiiriiciilerin gahqtr[rndan emin olun. Nerede bulunduklarml ve nasrl kullamldrklanm

o$rernin.

. ilkyardrm konusunda bilgilenin.

o Binarun her katrnda belirlenmig ve herkesin bildigi yerlerde:

o 'Iagrnabilir, pilli radyo ve yedek piller

o Fenerler ve yedek Piller

o ilkyardrm gantasr ve krlavuzu

o Tehlikeli alanlan igaretlemek igin floresanh qerit bulundurun.



c. Bomba ihbarlarr

Bomba ihban alrsantz, aruyan kigiden alabilece[iniz kadar gok bilgi ahn. Arayan kigiyi dediklerini
kaydedebilmek igin telefonda tutmaya gahprn. Polis ve birim ydnetimini haberdar edin.

o Bomba ihbarr aldrktan soffa, giipheli higbir pakete dokunmayrn.

o $iipheli paketin etrafint bogaltrn ve polise haber verin.

. Binayr tahliye ederken pencerelerin ontinde durmaktan ve diger tehlike potansiyeli bulunan
alanlardan kagrmn.

o Acil durum ekiplerinin caddeleri kullanmalarrnr engellemeyin.

d. Bina Patlamalan Srrasrnda

. Binada bir patlama meydana gelmiqse, binayr en krsa si.irede ve sakin qekilde terk edin.

. Dolaplardanya da tavandan bir geyler di.igtiyorsa, saflam bir masanm altrna girin.

o EEer bir yangrn grkmrgsa;

o Yere yakrn durun ve binayr enhrzh 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
srcak de[ilse vi.icudunuzla destekleyerek kapryr yavagga agrn. Eler kapr dokunulmayacak
kadar srcaksa, alternatif grkrg yolunu deneyin.

o Aprr duman ve gazla dncelikle tavanda toplamr. Her zaman dumarun altrnda kalmayr deneyin.

e. Bina Patlamasrndan Sonra

Eper enk azda kaldrys anrz;

o Elir fener kullamn.

. Elulundufunuz yerde kahn. APz,rnrzr, mendil ya da bir giysi pargasryla kapatrn.

. Duvarlar ya da borulara vurarak yerinizi bildirmeye gahgrn. E[er dtidii[tintiz varsa kullamn.
Son gare olarak ba[rrrn. Ancak bafrrmak tehlikeli miktarlarda toz ve dumam igintze
gekmenize neden olacaktrr.

f. Yarahlara Yardrm Etmek

Efiitirn almamrq kimseler enkaz halindeki binadan insanlan kurtarmaya gahqmamahdrr. Acil
DuruLm Ekibinin gelmesi beklenmelidir.

g. Kimyasal Etmenler

Kimyasallar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler tizerinde toksik etkileri olan zehirli gazlardl.r. QoEu
kimyasallar ciddi yaralanmalata ve dhimlere neden olmaktadrr. Yaralanmalarm ciddiyeti,
kimyasal maddenin miktanna ve kimyasal maddeye maruz kahnan siireye gore defigmektedir.



nor,tivr 5 - HASAR rnspirixnn uirxer nnir-,ECEK
HUSUSLAR

5.1.. GENEL

B inadaki zw arlan inceleme :

. Binarun deprem esnasmda her bir bdltimiiniin ne kadar giddette hasar alabilece[ini hesaba katarak
binayr incelemeye alm.

. EEer gok kath bir binadaysanlz, terk kath binalara nazatan daha fazla sarsrntr, daha az titreqim
duyarsrmz.

o Ne yapaca[rmz hakkrnda emin olamadrysamz, uzmanlann (sigorta, miihendisler, mimarlar)
tavsiyelerini ahn.

o Gaz kagaklarrm araqtrrn. Gaz kokusu ya da gazkagapmn sesini duyuyorsanrz,bt pencereyi agrn

ve birrayr hemen terk edin. Bina drgrndakr ana anahtardan gazrkapatrn ve KIRG AZ ( 187 ) telefon
edin. Gaz kagapr ve yarucl srzrnflsr olmadrlrndan emin olana dek kibrit, gakmak ateglemeyin.
E$er gaz herhangi bir nedenle kapatrldrysa, mutlaka bir tzmantarafindan agrlmasma dikkat edin.

o Elektlrik sisteminin zararffr aragtrrm. Krvrlcrmlar, ylpranmlg ya da kopmug kablolar gdriiyorsantz,
yamk kokusu ahyorsamz, ana sigorta kutusu ya da qalterden elektrikleri kesin,

. EEer sigorta kutusuna ulaqmak igin suya girmeniz gerekiyorsa once elektrikgiye ulagm.

o Kanzlrzasyon ve su borulanmn hasarmr kontrol edin, kanalizasyon tesisafl zarar gdrmtig ise,

tuval etleri kullanmaktan kagrmn.

. EEer su borulan zarur glrmljpse, musluklardan su kullanmaktan kagrrun,

o Yrkrllmrg elektrik hatlanndan en az l0 metre uzak durun.
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BiR YANGIN HALINDE
1) TIrLE$LANMAYINIZ vE YAPACIAGINIZI dNCEDEN silNiz.
z) BIILI_rNDUGuxuz vERDE vANGIN irman puGvresi vARSA BASINIZ sicoRrataRr

KAPATINIZ.
3) yANGrNr qevnENiznsrirr,nn, QEVRE KA'r vE srNarRRDarirBnn DImJRI-INUZ.
+; irraivn rbgrirarrNA TTABER vERMEK igiN lttoy NUMARAYA TELEFoN noNiz.
s) z,
6)
7) DOGAL GAZ, LPG. 

cisi.l
s; irnaivE GELENE KADAR vANGTNTN suWMervlpsi ieN YANGIN soNlunvs

crlnazlam irB vruneHALE BnNiz.
9) yANGIN yAyILMAMASI iQN rapt vE PENCEnnT-pnr KAPATINZ.
l0) vANGIN ANINDA rrNoNizWe eagraLARINI rBnr,ircvE ATMAYINIZ.
lt) cr:)REVrirBnpBN BA$KASINn,I YANGIN ALANINA CinVBSiNE ENGEL OLLTNUZ.

rzr rarnrvE ESNASINoI oNcBrir snasrm silNiz.

Bu boli.im binalann yangrndan korunmasr hakkrnda yonetmelik gerelince Yangrn

Orrleme ve S dndtirme Yoner ge si do [rultus :ur;rda hazrlanmr qtr.
Amag: Bina ve kat igeresinde grkabilecek baglangrg yangrnlarmm sdndtirtilmesini,

itfaiye gelene kadar bi.iyiimeden kontrol altrnda tutulmasmr, yaytlmasrnt onlemek can ve mal

kaybrnr azaltimasr acil tedbirlerin uygulanmasrdtr.
Birimimizde gahgan tiim personel, 6$renci ve ziyarctgiler yangrna sebebiyet

vgrmemek igin tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdur.

Yangrna karqr bina iginde korunma tedbirlerin aldrrrlmasrndan, yangm sondiirme

rnalzemelerin korunmasrndan vehazr tutulmastndan, ekiplerin oluqturulmasmdan ve yangm

esnasmda sevk ve idare edilmesinden igveren Vekili sorumludur.
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Acil sen'is (Ambulans

Jandarrna Imdat

: 426 213 1001

il Aret t\{iidiirlii :426213 5048



YANGIIN
rUpti

YANGIN
DOLABI

BULUNDUGU ynn nur,uNluGu
KAT

ADET KG

I 1 Resepsiyon- 0n Girig zemtn 5

I Havuz girigi zemln

I I Arka girig zemrn I 5

I Otel Krsmr I kat I 5

I I Havalandnma Alanr l.kat I 5

I I Kazan Dairesi Bodrum kat 5

I Qamagrhane Bodrum Kat 5



Bingiil universitesi uygulama oteri ve Termar resisleri
Acil Durum Eyler4 planr

Bu form:lcil durum olaylannda personeli en iist seviye
kullanrhr.

YANGINTATBIKATI

\CiL DURUM HAZIRIIK TATBiKATI

rdlcnsnl 1nESM?ozEL $iRKET ir.n onraryyANGrN

_ iunlRstz
L4

TATBiKAT SENARYOSU

ALARM VERILiYORSA

AlarmButonu GazDedektdrii

HAVA DTIRUMU

TATBIK/,'T Baglangrg: 13:30

Alarmdan Sonra M

BitiS: 14:20

: 13:36
Merdiven, Yangm Tiipii, Salhk gantail t<urtarma,{etteri-

iz Masasr, ilk Hasar Tespit ve Acil

DEGERLI]NDiRME

TATBIKAT SONUSAPTANAN
6mnvrr,i trususlAR

asr bir acil durum amnda; ekiplerin yei
ildi.

ACiL DUR.uvr ydNnriclsi:

ONAY:

imza

tmzai

Agrk-Giineqli Kapah-Bulutlu Yafmurlu-Karh
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