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GENEL HOKTJMLER

Amag

Bu plamn amacr, acil durumlarda ydnetimin siiratli ve dogru karar almastru sa[layacak
verilerin toplanmasl gahgma pianmrn olugturulmasr, can ve mal koruma <inlemlerinin altnmast,
hasar tespit, acil miidahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi.

1.2. Gegerlilik Alant
Bu plan tiim Elmadag Meslek Yiiksekokulu gahganlanm kapsar.

1.3. Acil Durumda Temel Yetki ve Sorumluluklar
1.3.1. Acil Durum
Elmadag Meslek Ytiksekokulunda olugacak; deprem, heyelan, su basloru, sel, firttna,

yrldrnm diigmesi, yangrn, sabotaj, terdr, qiddet olaylarr, dolal afet, kimyasal madde zararlarr vb.
insan ve qevre etkileyen olay veya olay zinciridir.

1.3.2. Acil Durum Organizasyon Yaprsr
Yukanda belirtilen acil durumlardan herhangi birinin veya birkagrmn bir arada olugmast
durumunda

ilgili birim durum hakkrnda Elmadap Meslek Yiiksekokuluna haber verir, olayrn tipine

biiyiikliiliine, mesai saatleri dahilin de olup olmadrlrna g<ire "ACIL DURUM MUDAHALE
EKIPLERI' tarafindan olaya miidahale edilir. Bunlarrn yetersiz kalacalrna karar verilmesi halinde
kriz masasr oluqturulur. De[igen durumlara gdre uygulanacak teqkilat yaprsr ve hiyerargik iligkiyi
gdsterir gizelgeler Ek-1'de sunulmuqtur.

1.3.2.1, Yangm Siindiirme Ekibi

Elmada! Meslek Yiiksekokulu yangrn sdndiirme ekibi, "yangrn sdndiirme sorumlusu"
segilerek

elitim verilmig olan

personelden olugur. Ekibin hiyerarqik yaprsr, gdrevli personelin

kimlikleri, yetki ve sorumluluklar ile yapacaklan srrah i$lemlere iliqkin detaylar "Yangrn Onleme
ve Scindiirme Talimatr'nda" yer

,ffi t(r "1

(Ek-2)

1.3.2.2. Acil Durum Miidahale Ekibi
Acil durumlarda gdrev alacak olan Elmada! Meslek Yiiksekokulu gahganlarrndan olugacak
ekibin hiyerargik yaprsr, giirevli personelin kimlikleri Ek-3 de yer almaktadrr.
1.3,2.3. HaberleEme Ekibi

a. Acil durumlarda diger acil durum ekiplerine,

kurulmugsa Kriz Masasrna ve

ilgili kurumlara

haber vermek ve koordinasyonu sallamak ile gdrevlidir. (EK3B)

b.

Acil bir durumun ulagtrrrlmasr gereken iik ekiptir.

c. Haberlegme a[rm en uygun gekilde kullanarak olayrn baqtan sona konfoliinii saglar.
d. Olay yerine drgandan gelen ekiplerin rahat gahqabilmesi igin gerekli ortamr saflar.
e.

Olay sonrasl Acil Durum Tutanafimm hazrlanmasr ve gerekli yasai bildirimlerin yaprlmasr ile
yiiki.imliidiiLr.

f.

Toplanma yeri Bina girigin dntidiir.

1.3.2.4. Acil Durum Yiinetim Grubu / Kriz Masasl

g.

Elmadag Meslek Yiiksekokulu

"Acil Durum Ydneticisinden" olugur. Ek3-A Acil durumun

tipine ve biiyiikliiliine grire kriz masasr oluqturulmasrna karar verilmesi halinde veya otomatik
olarak aqagrda belirtilen toplantr yerlerinden birinde toplamr.

h.

Toplantr yeri; Yiiksekokul Seketerligi birimi

i.

Buranrn hasar gdrmesi halinde Bina giriginin <iniidiir.

1.3.2.5. Arama Kurtarma ve Tahliye Ekipleri

Arama Kurtarma ve Tahliye Ekipleri birimler tarafindan agalrda belirtilen niteliklere sahip
personel arasmdan segilmiq kigiler olup isim listeleri Ek3-D'dir.

-

Arama Kurtarma ve Tahliye faaliyetlerinde gahgmaya gdniillii olmak,

Arama Kunarma ve Tahliye faaliyetlerinde kullanrlan teghizatr tammak ve kullanabilir olmak,
Elmada! Meslek Yiiksekokulu yerlegim planr hakkrnda bilgi sahibi olmak,
Yangrnla miicadele e[itimi g<irmiig olmak veya gdrecek olmasr,

Sivil savunma elitimi grirm0q olmak veya

g<irecek olmasr,

ilk yardrm elitimi gdrmiig olmak veya gdrecek olmasr
iq makinesi kullanma ehliyetine sahip olmak

,

Her ttirlii olaEan tistii durum karqrsrnda so[ukkanhhfrm koruyabilmek,

Kan gdrmeye dayanrkJr olflak.
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Ekiplerin Toplanma yeri;

Tiim ekipler idari binanrn dniinde toplamr, durum hakkrnda "Acil Durum Ydneticisi" veya

"Acil Durum Yetkilisinden" bilgi alrr giysileri, koruyucu malzemelerini "Acil Miidahale Ekipleri
Standart Korulucu Teghizat

ve Kurtarma Ekipmanlarrnf ' alarak giyinir ve ekip lideri

baqkanhlrnda toplu halde bulunup verilecek talimatr bekler. Hangi alan hasar g<irdtiyse rincelikle

o alamn kurtarma ekibi veya ekipleri faaliyete gegecefinden, malzeme dagltlmmda da o alamn
ekibi cincelik alrr.
Ekiplerin biiyiikliigii ve niteligi;

Gdrevlendirilecek kurtarma ekibi sayrsr Elmada! Meslek Yiiksekokulu hasara, hizmetin
devam edip etmemesine bagh olarak ytinetimin kararlan dolrultusunda birim ve kriz masasr
arasmdaki koordine

ile tespit edilir. Bir Arama kurtarma ve Tahliye ekibi en az 3

kiqiden

olugmahdrr. Ekip listelerinde kiginin adr soyadr belirtilir. Uzun si.ireli bir kurtarma faaliyetinin sciz

konusu olmast halinde veya dnceden planh personelin afetten e&ilenmig olmalarr halinde

ekiplerin gahgmalarrna kriz masasr karar verir. Bu konuda gerekli ayarlamayr yaparken
olugturulan ekiplerin teknik eleman dengesi, hizmetin devam edip etrneyecegi daima gdz dniiLnde

bulundurulur.

1.3.2.6. ilk Yardrm Ekibi
Biri ekip lideri ve ilk yardrm elitimi gtirmiig personelden oluqur.
b.

Bir ilk yardrm ekibi en

az 4 kiqiden olugmahdrr. Ekip listelerinde kiginin adr soyadr

belirtilir.

Ilk yardrm Ekibi, acil durumun gahgma saatleri iginde olmasr veya olmamasr haline

gdre

aynca 9a!n beklemeksizin kriz masasr ile temas kurar, alacalr bilgiye gdre Elmada! Mesiek
Yiiksekokuluna gelir. (Ek3-E)
Ekip lideri yoksa, (Ek3-D) bir alt kiqi liderlik yapar

1.3.2.7. Koruma Ekibi

Giivenlik personelinden olugur, (Ek3-F) ilave giivenlik personeli gereksinimine kriz

masasr

bagkam karar verir.

Elmada! Meslek Yiiksekokulu drgrndaki bir bolgede kurtarma / yardrm gahgmasrnrn ytiriitolmesi
halinde ekip lideri gahgrlan bdlgenin kontrol altrna ahnmasr, buradaki kurtarma ekipmanlarr ile
enkazdan gtkan malzemenin emniyetinin safilanmasr igin gerekli tertibi alrr her kurtarma
ll
ekibinden bir kiqi ekip l\fleri tarafindan gtivenlik g<irevlisi olarak gdrevlendirilir.
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a. ilgili olmayanlan yangrn yerinden uzaklagtrr.
b. Gereksiz kalabahk oluEmasrm cinler.

c.

Kurtarrlan malzemenin korunmasrm saflar.

d.
e.

Daha sonra bu malzemeleri ye&ili birimlere teslim eder

f.

Arag giriq grkrqlan vb. trafigin di.izenlenmesinde sorumludur.

g.

Gelen yardrmlan sorumlulara ydnlendirir.

Gerektiginde diler ekiplere yardrm eder.

1.3.2.8. Arama-Kurtarma ve Tahlive Ekibi

Biri ekip lideri olmak izere, acil durumun tipine ve biiyiikltifiine gdre her ekip en az 3 kigiden
oluqmahdrr. Ekip aqalrda belirtilen niteliklere sahip personel arasrndan segilmiq kiqiler olup ekip

listesi Ek3-D. Ekip kendi arasmda Enformasyon, acil yardrm, banndrrma bdliimlerine ayrrlabilir.

Ekip $efi ve Yardrmcrlarr : Gcirevli oldulu vardiyada ekibini ydnetir. Ekipler amirlili ile iletiqim
sa[lar.

a)
b)

Arama Kurtarma ve Tahliye faaliyetlerini yerine getirmek.

Arama Kurtarma ve Tahliye hizmetleri sona erdilinde sosyal yardrm faaliyetieri ile ilgili
olarak verilecek diger gdrevleri yapmak.

c)

Sorumluluk bdlgelerine gcinderilen Arama-Kurtarma ve Tahliye Ekiplerinin sevk ve idaresinin

kriz masasr yonetimii vasrtasr ile saflamr.

d)
e)
f1

Acil durum ekiplerinin gelmesini beklemeli ve onlann verecekleri talimatlara uymahdtrlar.
Kurtarma faaliyetinde bulunuyorsaruz kendi gtivenliginiz, ilk dtigiineceliniz qey olmahdrr.
Kurtarma bdlgelerinde krnk camlar, yrkrlmrg elektrik direklert, srzan gaz, srzrntr radyasyon,

patlaml$ su ve lalrm borulan, ballantrlarr zarar gdrmiig merdivenler, giigsiiz ve dagrlmrq
zeminler vb. her zaman rastlanabilecek tehlikelerde kendini korumahdr.

1.3.2.9. Difer Personel
Acil miidahale, hasar tespit ve kurtarma ekiplerinde gdrevli olmayan diler personel yiiksek
gerilim hatlarrndan, iist iiste dizilmiq malzemelerden miimkiin oldulunca uzak yollan segerek
en krsa siirede bulundugu yeri terk edip bina giriqi <inii olarak belirtilen toplanma bdlgelerine
gider.
b.

Toplanma bcilgesinde toplanan personelin birim tespit sorumlulan o birimin miidtirii, $efi,
Baqkanr vb. nezaretinde mevcut kontrolli yaprlrr eksik personel olup olmadrlr tespit edilir,

frw

1\t)

BOLiiM2 -EYLEMPLATIT
2.1. Ahnacak Onlemlerde Temel Prensip
Acil durumun dolal afet veya bunun drqrndaki nedenlerle olugmasrna, tipine ve bolutlanna
g<ire ahnacak

a.

tedbirler de[iqiklik arz etmesine kargrhk temel prensipler;

Can kaybrnr dnleyici, malzeme kaybrm ise en aza indirici gekilde en dofiru miidahalenin en
krsa siirede yapllmasl,

b. En krsa siiLrede olay boyutlanmn ve hasarrn

dolru olarak tespiti,

Hizmetin aksamasma neden olacak enselleri ortadan kaldracak tedbirlerin krsa siirede
ahnmasrdrr.

2.1.1. Acil Durumun Olugmaslndan Sonra Ilk Miidahale
Deprem, heyelan, su baskrnt, sel, firtrna, yangrn, sabotaj, ter<ir, qiddet olaylarr, do[al afet
veya bagka nedenlerle ortaya gtkan hasarlar, gevre birimlerde olugacak bu

tip olaylann

Yiiksekokula etkilerinin sciz konusu oldulu acil durumlarda on hasar tespitinin ve acil
miidahalenin yaprlmasrm miiteakip olayrn tipine, biiyiikltili.ine ve hasar durumuna gtire

"Acil Durum Organizasyon" yaplslna uygun olarak miidahale edilir.
b.

Olayrn tipi, boyrtlan ve olugan hasar miktan yukanda belirtilen ekipler tarafindan
gdztimlenemeyecek kadar biiyiikse (Olayrn qahgma saatleri iginde veya gahgma saatleri
drgrnda olmasr durumuna g6re)

Ek-l'deki "Acil Durum Koordinasyon Yaprsf'na uygun

olarak Acil Durum Y<ineticisi / Acil Durum Yetkilisi yapacaklan durum delerlendirmesini

miiteakip kriz masasr oluqturulur. Detayh hasar tespiti, kurtarma iglemleri, hasann ve can
kaybrnrn biiyiimesini tinleyici gereken 6nlemlerin ainmasr igin srrah iglemleri baqlatrrlar.

Miicadelenin kesilmesi veya devam etmesi, Elmadag Meslek Yiiksekokul drgrna yardrm

ekibi gdnderilmesi gibi konularda ahnmasr gereken kararlarr da iist ydnetimle koordineli
olarak kriz masasr verir.

Dolal afet nedeni ile acil durumun

olugmasrnr miiteakip, kriz masasr personeli, hasar tespit

ve kurtarma ekiplerini oluqturan personel ile ilk yardrm ekip personeli acil olarak toplanma

yerlerinde toplarur aynca ga[n beklenmez,

Acil

durumun dolal afet nedeni

ile

olugmamasr dwumunda olayrn yerine, tipine,

biiy0kltliine ve hasar miktanna g0re olaya "Acil Durum Ekipleri" tarafrndan m0dahale
edilir.

27t
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Dogal afet nedeni ile olugan acil durumun gahgma saatleri dtqrnda veya tatilde olugmast
durumunda ise 1'ukarrda belirtilen personel en krsa siirede kendi imkanlarr ile Yiiksekokula
ulaprr,
S<iz

konusu personelin ailesinin, evinin dogal afetten etkilenmesi halinde durumu hakktnda

kriz masasrna bilgi verir,
Dopal afetin gahgma saatleri drqrnda veya tatilde olmasr halinde Ek-l'de belirtilen "Acil

Durum Y<inetim Grubu" iiyelerinden Yiiksekokula

ilk

gelen kriz masast faaliyetlerini

baglatarak gereken dnlemleri aldlnr.

2.2. Durum Tespiti
2.2.1. Acil Durum Tipi ve Boyutlarr
Acil durumun tipinin ve boyutlannrn 6lrenilerek afetin etkilerinin tespiti;

a.

Radyo, televizyon veya

diler iletiqim araglarryla afetin igyeri bcilgesindeki boyutlarr,

oluqturdulu hasarrn seviyesi konusunda bilgi sahibi olunmaya gahgrlrr,

b.

Elmadag Meslek Yiiksekokluna ait bir arag gehir igindeki dururnu tespit etmesi igin gdnderilir
ve

c.

kiz

masasna bilgi vermesi sallanrr,

Yerel y<inetim ile temasa gegilerek durum hakkrnda bilgi ahnrr
Elrnadag Kaymakamhpr, ilge Emniyet

(

Elmada! Belediyesi,

Mi.idiirlii!ti. vs.)

2.2.2. Durum Tespiti
Olayrn gahqma saatleri dr$rnda olmasr halinde;

"Acil Durum Miidahale Ekipleri" 6nce bina

dniinde toplanrr, kontrol edecekleri bdliimleri paylaqrrlar ve daha soffa sitatle sorumlu
olduklarr alanlara y<inelirler ve giivenlik merkezindeki gdrevliye hasar raporu verirler.
b.

Olayrn gahgma saatleri dahilinde olmasr halinde aynca toplanma yerinde toplanmadan "Acil

Durum Yetkilisi" yrinetiminde "Birim Tespit Sorumlularr"ndan ahnan
Meslek Yiiksekokuluna raporlamr. Ayrrca acil durumun tiiri.ine g6re

ilk bilgiler Elmadag
ilgili ekip herhangi bir

talimata gerek olmaksrzrn hazrrlamr ve gahgmalara baglar.

2,2.3. PersonelToplanmasr

Dolal afetten kaynaklanan acil durumun gall$ma
olugmasr durumunda

gUnU

ve

/

veya gahgma saatleri drgrnda

Kriz Masasr iiyeleri, ilk Yardrm Ekibi, Yangrn Miidahale Ekibi, Acil

Miidahale Kurtarma Ekibi, ayrrca gaprr beklemeksizin kendi imkanlan ile Elmada! Meslek
Y

riksekoluna sellrler/

lwfl
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b.

Yukarrda belirtilen personelin dogal afetten etkilenmesi halinde durumunu en seri yolla kriz
masasrna

bildirir. Bu durumda gelemeyen personelden olugan bogluk ekiplerdeki diler

personele ilave sorumluluk verilerek doldurulur.
c.

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

d

Qevresel kaza actl mtdahale ekibinde gdrev alan personel dogal afetten kaynaklanan acil
durumun olugmasna miiteakip kriz masasr ile idbata geger, destek ihtiyacr olup olmadrlmt

dlrenir, eler iletigim sorunlan nedeni ile bu mtimkiin olmaz ise ilgili personel aynca

ga!,rr

beklemeksizin Yiiksekokula gelir.

2.2.4. Krlz Masasrnrn Olugturulup Giireve BaElamasr

a.
b.

Hasar tespit ve acil miidahale ekiplerinin olugturulmasr ve gd,rev yerlerine da[lhmr,
Hasar tespit ve acil miidahale ekiplerinden gelen bilgilere gdre olayrn ve hasann bolutlanmn

tespiti,

c.

Ydnetime bilgi akrqr ve hasarla miidahaleye baglanmasr,

2.2.5. Birim Personel Tahliye Planlarrnln Uygulanmasr
Qaltgan personelin tahliye planlanna uygun qekilde bulunduklan briliimlerden grkartrhp

belirtilen toplanma bdlgelerinde toplanmalan, birim tespit sorumlusu tarafindan mevcut kontroliin
yaptp kriz masaslna haber verir.

2.2.6. Hasar Tespiti
Oncelikle enerji hatlarr (elektrik,) gaz gibi yangrna, radyasyon slzlntrsl ve patlamaya neden
olacak etkilerin olup olmadrlr

Acil Durum Yetkilisi tarafindan kontrol edilir,

b<iyle bir ihtimal

varsa durum kriz masasma bildirilerek yangrna miidahale edilmesi veya gereken cjnlemlerin
ahnmasr istenir. Daha sonra

kitik

b6liimlerdeki diler hasarlar tespit edilir.

2.2.7. Emniy et Maksadryla Enerj ilerin Kesilmesi
Kriz masast Elmadag Meslek Yiiksekokul, hizmet halindeyken emniyet nedeniyle Yiiksekokul
tamamrrun veya bir ktsmmtn enerjilerinin kesilmesi gerekebilir. Kriz masasr karanna g6re ya
Yiiksekokulun btitiiniinde ya da gerekli gtiriilen krsmrnda gerekli emniyet tedbirleri ahnarak

a
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2.2.8. ileti$imin DevamhhBrnrn SaElanmasl
Acil durum olugtugunda hasar tespit, acil miidahale ve kurtarma ekipleri, giivenlik merkezi,
kriz masasr, yonetim kademesi arasrndaki iletigim cep telefonlarr aractltlr ite yiiriittiliir. ilk
gokun atlatrlmasr ve dnceden tespit edilmig dnemli numaralara dncelik tamnmastndan sonra

kriz masasr ve yiinetim kademesi arasrndaki muhabere yiikii dahili telefona kaydrnltr, gahgan
ekipler iletigim kurmaya devam ederler.

Acil durumun olugmasrm mtiteakip olayrn ydnetim grubu

b.

personele duyurulmasrnda uygulanacak iletiEim zinciri

c.

/ kiz masast iiyeleri ve diler

Ek-l'de belirtilmiqtir

Yiiksekokul iletigim araglanmn kullanrm <incelik srrast aga[rda oldupu gibidir, hangisi
kullanrlrrsa kullanrlsrn krsa ve tiz konuqma yaprlmasr esastlr.

2.2.9. Kurtarma Ekiplerinin Toplanmasr, Faaliyetlerinin Baglamasr

a. Dolal

afet veya bagka nedenle acil durumun olugunu mi.iteakip tiim kurtarma ekip liderleri

Acil Durum Ydneticisi ve/veya Acil Durum Yetkilisi ile irtibata geger, kurtarma ekibine
ihtiyag olup olmadrfr konusunda 6n bilgi alrr, bu arada ekipler toplanmaya ba$lar. Afetin

btiyiikliiltine, Elmadag Meslek Yilksekokulunda hasar durumuna ve ydnetimin kararrna

gcire

kurtarma ekiplerinin tamamr yada belirlenen ekiplerin gtirevlendirilmesi ve organizasyonu kriz
masasrnca yaprhr.

b.

Dogal afet nedeni ile Elmadag Meslek Yiiksekokulu drgrna kurtarma ekibi gdnderilmesi
karannr kriz masasr bagkanr verir.

2.2.10. Gaz Kagak Kontrolii
Dolal afet veya bagka nedenle olugan acil durum srrasrnda Yiiksekokulun

gahqrr durumda olmasr

halinde Elmadag Meslek Yiiksekokulu igindeki ilk kontroller sorumlu personel tarafindan yaprlrr.

2.2.1l. Giivenlilin Saflanmasr
Kurtarma ekibinde olup aynca gcirevlendirilen personel;

Kurtarma ve Tahliye iglemi yaprlan yerde gerekli dtizeni saflar. Gdrevliler haricindeki
gahrslarrn b6lgeye girmesini tinler, bdlgeyi emniyet qeridi

ile gevirip kontrol altrnda tutar,

Kurtarma ve tahliye iglemi yaprlan yerde grkartrlan malzemenin listesini tutar, ilgisiz
kigilerce kangtrnlmasrna, yalmalanmasrna, ahnmasrna engel olur,

/\'
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Kurtarma iglemi suasrnda kullamlan ig makinesi ve ekipmanlarrn ilgisiz kigilerce alnmast,
kullamlmasr, ya$malanmastna engel olur.

2.2.12. Qalryan Personeli Bilgilendirmek Suretiyle Panile Engel Olunmasr

ilk bilgilerin toplanmasr ve ilk delerlendirmenin yaprlmasrm miiteakip,
afetin Yiiksekokula etkileri ve bundan sonra personelin yapmasl gereken hareket tarztntn
belirtildili "Acil Durum Ydnetim Grubu" tarafindan onaylanmrq duyuru koruma ekibince
Kriz

masasrnda

personele duyurulur.

2.2.13. Birim Acil Miidahale Planlannrn Devreye Sokulmasr
Acil durum sonrasl birimler

daha tinceden hazrrlamrq olduklan acil miidahale planlanm aynca

talimat beklemeksizin devreye alrrlar.

a. Birim acil miidahale planlarr birimdeki personelin

can emniyeti 6n planda olmak kaydryla

birimdeki hasann tespiti, krymetli kayrt ve evrakrn emniyetini, tahliyesini sallayacak tedbirleri

ve bunun uygulanmasrna ycinelik detaylan igerir (kurtarmada dncelikli malzeme ve evrakn
belirlenmesi, bunlann markalanmasr, kim veya kimler tarafindan nasll emniyete ahnaca$r veya
kurtarrlacafr gibi).

2.2.14. ilkYa;rdrm ve Salhk Hizmetleri
Yiikesekokuldaki hasar durumuna gdre acil miidahaleler igin hazrr bulundurulmasr gereken
techizat hazrr bulundurulur.

a. Dolal afetin olugunu miiteakip

tiiLrn

ilgili ekipler aynca talimat beklemeksizin kendi imkanlarr

ile Elmada[ Meslek Yiiksekokuluna gelir, evinin veya ailesinin afetten etkilenmiq

olmasr

halinde durumu hakkrnda kriz masasma bilsi veru.

BOLUM
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YETKI VE SORUMLULUKLAR

3.1. Bagkan, Acil Durum l'etkilisi ve Kriz Masasr tiyeleri

a. Acil durumun olugmasr durumunda ilk haber verilecek kigilerdir.
b. Qahgma giinti olsun olmasrn acil durum siireci ba$latthr ve plan yUrurliige konur.
bolutlanna gdre iist ycinetime bilgi verilir.

c.

Ktiz masaslnl oluqtururlar, acil durum siireginin iqleyigini kontrol ve koordine ederler.
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Olayrn

A

Acil

durumda kullamlacak arag, gereq

ve

ekipmarun

her an kullanrma hazrr

bulundurulmasmdan acil durum yetkilisi sorumludur.

Acil durum yetkilisi, yangrn scindiirme, gevresel kaza actl miidahale, kurtarma ekiplerinin
yida

en az 1 defa

tatbiki elitim yapmalarrnr sa[lamaktan sorumludur.

3.2. Yangrn Siindiirme Ekibi

"Elmadag Meslek Yiiksekokul" ekibi; segilmig, e[itim almrg

3' kigilik ekipten ve "Birim

Yangrn Sdndiirme Sorumlulanndan" oluqur. Bu konuda gdrev alan personel "Yangrn Onleme

ve

S6ndiirme Talimatrnda" belirtilen esaslar do!rultusunda yangma miidahale ederek

s<indiirmek, yangrn bdlgesindeki insan ve malzemenin kurtanlmaslndan sorumludur.
b.

Ek3-C isimleri belirtilen ekipler yangrn sdndii(me ekibi olugtururlar.

c.

Yangrn sdndiirme irag, gereg ve teghizatlnln her an hizmete hazrr bulundurulmasrndan ekip

liderleri sorumludur.
Herhangi bir acil durumun oluqmasr halinde veya tabii afet durumunda tiiLrn ekip personeli

aynca emir beklemeksizin gcireve baglar, Kriz masasr olugturulmasrndan sonra ekip kriz
masasmrn direktifl eri do[rultusunda hareket eder,

3.3. Acil Durum Miidahale Ekibleri
Herhangi bir tabii afet, kaza veya olafian iistti durum sonrasr ortaya grkan gevresel

kirlilile

mtidahale ederek, gevreye olan olumsuz etkilerini ortadan kaldrrmak en aza indirgemek igin
gereken tedbirleri almak ddkiilen maddenin temizlifiini yapmak,

Segilmig personelinden oluqan ekip herhangi

b.

bir tabii afet, kaza veya ola[an [stii durum

sonrasr otomatik olarak faaliyete baElar,

Ekibin miidahale

ettili her olayrn

kayrtlarr tutulw ve ileriye d6niik diizeltici, iyileEtirici,

kazarun tekranm rinleyici tedbirler ahmr, allnmasl igin

ilgili birimlere 6nerilerde bulunur.

3.4. Acil Durumun Fark Edilmesi
Olayr fark eden personel, panolardaki Acil Durum Ekipleri Listesinde belirtilen Acil Durum
Ekip Liderini arayarak, ktsaca olayn tanlmlnr yapar ve olayrn yerini bildirir. Acil Durum Ekip

Liderine ulagtlamamast durumda ise Haberlegme Ekibindeki diler personele haber verilir.
Haberlegme

Ekibi agagrdaki tabloda belirtilen tepki seviyelerine g6re diler acil durum

ekiplerini harekete gegirir, acil durum alarmrm devreye sokar, tahliyeyi saflar ve drqandan
mildahale ekiplerini galrrrr.
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TEPKI SEVIYESI
Seviye I :

TEPKiLER

Acil durum ekipleri harekete gegirilecek.

Kontrol Altrndaki

Alarm gahnmayacak ve krsmi tahliye saflanacak.

Olay

Acil durum ekipleri harekete gegirilecek.
Seviye 2:

Alarm gahnacak ve krsmi veya topiu tahliye sallanacak.

Srnrrh Olay:

Kontrol sallanamazsa drgandan miidahale

ekipleri

galrrlacak.
Drgandan mildahale ekipleri galrnlacak.
Seviye 3:

Alarm gahnacak ve toplu tahliye saflanacak.
$iddetli OIay

Acil durum ekipleri hazr bekletilebilecek.

3.5. ilk Yardrm Ekibi

a.
b.
c.

Elmada! Meslek Yiiksekokulu personeline ilk miidahalenin yaprlmasr,
Ambulans ve diler gerekli olabilecek ulaqrm araglanna ulagrlmasr sallarur,

Dogal afetin olugunu miiteakip tiiLrn sa[hk personeli aynca talimat beklemeksizin kendi
imkanlan ile Elllmada! Meslek Yiiksekokuluna gelir, evinin veya ailesinin afetten etkilenmig
olmasr halinde durumu hakkrnda

d. Acil

durumun

yaprlan

tipi ve

kiz

masasrna

bilgi verir,

boyutlanna g<ire bu durumdan etkilenen personelin Yiiksekokulda

ilk yardrmr miiteakip hastaneye sevkinin

gerekmesi halinde

iigili

hastane ile gerekli

koordinasyonu kurar.

e. Acil durum nedeniyle hastaneye

sevk edilen personelin hangi hastanelere gcinderildiginin

kayrtlanm tutar, arama-kurtarma ve kriz masasrna bu bilgileri verir,

3.6. Koruma Ekibi
Acil durumun olugmasrm miiteakip kriz

masasrna yakrn bcilgede toplanarak faaliyetlerine

baglar,

b. Acil

durumun gahgma

ve saati drglnda olmasr halinde ayrrca ga[rr beklemeksizin

Ytikseokula gelirler,

A
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Acil durumun gahgma saatleri iginde olmasr halinde ailelerine

ulagamayrp onlardan haber

alamayan gahganlann aileleri ile iletiqimlerine yardrmcr olur,

Dopal afetten etkilenen personeli tespit edip onlan ziyaret ederek durumlarr hakkrnda bilgi
alrr,

Ailesi dogal afetten etkilenen personeli arayarak ihtiyaglarrm 6lrenmeye gahgt,Yiiksekokul

kiz

masasr yetkililerinden, bdlge

kriz masasr yetkililerinden aldrlr bilgilere grire

afetzede

personeli bil gilendirir,

Kurtarma ekiplerinde gtirev alan, bu maksatla ailesi ile iletiqim kuramayan personelin aileleri
ile aralanndaki bilgi akrgrm saplar,

Afet bcilgesine yardrm gcindermek isteyen personel ile temasa gegerek ycinetimin ve kriz
masasrmn talimatlarr dolrultusunda gerekli koordinasyonu yapar,

h.

Toplanma alanlarrnda bekleyen personelin genel durum hakkrnda bilgilenmesini saglar,(Kriz
masasr tarafindan duyurulmasr gereken konular personele duyurulur).
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ACiL DURUMDA DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR

4.1.Genel

a. Sakin olun ne oldulunu anlamaya gahgrn,
b. Acil durumun tipini anladrktan sonra bulundugunuz

ortamda size zatar vermesi muhtemel

materyalden uzak durmaya gahgrn,

c. Planlt yada sizce en emniyetli kagrg y<iniinii segmeye gahgrn,
d. Segtiliniz ydniin en emniyetlisi oldulunu tekrar irdeleyn,
e.

Unutmayrn kagmak her zaman en iyi gdziim defildir,

f.

Kalmaya ya da kagmaya hangisine karar verdiyseniz kafaruzt ve yiiziiniizii mutlaka emniyete
ahn,

g.

Ortamda duman veya g

z

varsa solumamaya gahgrn, radyasyon varsa ortaml terk edin

(dumanh ortamt siiriinerek),

h.

Bulundu[unuz mahalli terk ederken acil durum planrnda belirtilen 6nlemleri ahp o mahallin
emniyetini safilayarak terk edin.

4.2. Deprem

Deprem yer iginde fay olarak adlandtnlan krrrklar iizerinde biriken bigim degiqtirme
enerjisinin aniden bogalmast sonucunda meydana gelen yer de[igtirme hareketinin neden oldulu
karmagrk elastik dalga haref.et$ir.
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4.2.1. Deprem Oncesinde Yaprlacaklar

Planlayrn;Yagadrlrmz

/

Bulundulunuz mekam inceleyin. Korunma igin bulunacalrntz yeri ve

muhtemel kagrg yolunu belirleyin.

E[er bulundulunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye iginde bina drqrna grkartacak ve giivenli bir
agrk alana ulagtracak pozisyonunuz varsa, bu yolu saptayrn. (Bu y<intem sadece

zemin ve

1.

Katta olanlar igin gegerlidir.)

a.

Yagam ve QahEma Alanlarrnrn Dolal Afetlere Hazrrlanmasr

.
.
o

Raflann giivenli bir gekilde duvarlara asrh oldulundan emin olun,

Biiyiik ve alrr nesnelerin alt raflara kondulundan emin olun,
$iqeleri, camlar

ve

porselenleri algak yerlere koyun, dolaplann kapaklannr srkrca

mandallaym,

o

Resimler, aynalar vs. alrr nesneleri , koltuklardan ve insanlann oturduklan yerlerden uzak
yerlere asrn,

o
.
.

Bilgisayar vs. altlarrna kaymayr 6nleyici lastik takozlar koyun,
Tepede bulunan lambalan destekleyin,

Hatah elektrik teghizatrm onann. Bunlar potansiyel yangn riskleridir. Bunun yamnda
esnek kablolar kullanmaya qahqtn,

o

Yerdeki ve duvarlardaki gatlaklarr onann. Eler yaprsal bozukluklann igaretleri varsa bir
uzmamn g<iriiqiinii ahn,

o
b.

Yanrcr ve ev kimyasallarmr rsrdan uzak tutun; giivenli bir dolapta saklayrn.
Qahgma Alanlarrnda Tehlikelerden Once Yapllacaklar

.
.
o
.
.
o
o
o

Insanlardnceliklidir.
Hayati kayrtlan ve yiiksek dnem arz eden e$yalarr taqryrn veya giivenli bir yere koyun,
Camlarr plastik malzemeler ile bant yardrmr ile kapatrn,
Su, gaz ve elektrik kaynaklanmn

elitimli kiqiler tarafindan kapatrldrlrnr kontrol edin,

Elyalarr camlardan uzak ve suyun eriqemeyeceli yerlere taqryrn,
Raflarr, dolaplan ve diler eqyalarr bantlar ile devrilmeyecek gekilde baglayrn,
Dr$ kullanrm eqyalanru bina iginde giivenli bir yere koyun,

Beraberinizde personel listesi, acil durum planlarr, teghizatmt vb. ahn
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Binaya geri donii$ sraslnda girig iqlemlerinde ydnlendirme yapmasl igin bir personeli
atayn.

c.

Yaqam ve Qahqma Alanlarrnda Giivenli Yerlerin Tespit Edilmesi

o
o
.
.
'

AErr masa ve sualarrn altr (Metal bacakh saglam yapllD

Koridor igleri
Odalann ve kemerlerin kiiseleri

Krrrlabilecek camlardan, pencerelerden, aynalardan, resimlerden, yada iizerinize
dtigebilecek alrr kitaphklardan ve mobilyalardan uzak yerler, Bina drgrnda giivenli yerleri

belirleyin. Binalardan, agaglardan, telefon ve elektrik direklerinden, iist gegitlerden ve
veya gegitlerinden uzak durun.
4.2.2. Deprem Slrasrnda Yaprlacaklar

Uygulayrn; Deprem antnda 10 -15 saniye iginde bulundugunuz binayr terk edebiliyorsanrz derhal
kagrn, yoksa gtvenli bir yer bulun.

o ilk sarsrntryr

hissettiliniz anda sakin olun. Panile kaprlmayrn. Panik saghkh dtigtinmenizi

engelleyecek, hatah, biling drgr hareket etmenize yol agacaktrr. Bilingli diiqiinebilmek,
hazrrhklanmzr felaket amnda delil, daha 6nce yapmanrza ve planlamamza ba[hdrr.

o

Eger binayr terk edemiyorsamz, daha cince belirlediliniz yagam iiggeni alamna gidin ve
yan yatarak cenin pozisyonunu ahn.

o
a.

Kesinlikle oradan oraya ko$mayln ve ayakta durmayrn.
Kapah yerdeyseniz;

o
.
o
o

Sakin olun,
igerde kahn, bina drgma koqmayrn,
Asanscir ve merdiveni kullanmayrn,

ilk tehlike arz eden yerlerdir,

Masa benzeri sallam bir koruyucunun altrna girin (bina ve oda igindeki en gtvenli yer
tespit edilmeli ve biiinmelidir),

.
.

Ba$mul saklayrn ve hareket etmeyin,
YUksekliEi 1.5 m.'yi gegmeyen (iistii bo9 sailam sabit tezgah vs.) bir cismin yanrna anne
karmndaymrq gibi yatrn, hayat iiggeninin olugma ihtimali kuwet kazarur.

o

Pencere ve cam eqyaiardan uzak dwun,
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o

Kayabilecek veya devrilebilecek kiitiiphane. dolap ve diger egya ve malzemeden uzak
durun,

o

Hissettiginizde "DEPREM" diye balrrrn ve herkes emniyetii bir gekilde dnceden tespit
edilen yerlere gitmeli,

o
o

Ikinci deprem tekrarlayabilir bu nedenle sakin olun,
Telefonlarr gok acil durumlar haricinde kullanmayrn.

b.

Drqandaysanz

o
c.

Binalardan, alaglardan, direklerden ve reklam panolanndan uzak durun.

Duran Aragtaysamz

o

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

Deprem bagladrlrnda nerede olursamz olun, hemen kendinizi korumaya aftn ve sarsmtr dwana
kadar orada kahn.

d.

Hareket Eden Aragtaysanu

.
c
e
r

Aracl durdurun ve aracrn iqinde kahn,
Kdprtilerden, alt ve iist gegitlerden, binalar ve elektrik direklerinden uzaklasrn.

Yolu kapatm amaya 6zen gcisterin,
Sallanma sona erdilinde tedbirli olun. Depremin zarar vermiq olabilecegi rampalardan ve

kdpriilerden gegmeyin.

e.

Otobiisteyseniz

.
f.

Kalabahk Alandaysanz

o
o
o
o
o
^^ 14
.'lft/

)tI

Otobiis durana kadar koltuEunuzda kahn.

EzilmeyeceEiniz bir noktaya srlrnmaya gahgrn,

Yiiksek yaprlann bulundulu yaya yollan dzellikle tehlikelidir,
EEer igerideyseniz, dewilen kolonlar vb. garpabilecegi igin drganya kogmayrn,

Ahtveri$ merkezlerinde, en yakrn malazaya srlmrn,
Pencerelerden, vilr[rlerden, projektdrlerden,
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alrr egyalardan, dolu raflardan uzak durun.

4.2.3. Deprem Sonrasrnda

Yap acaklar

Muhtemel bir depreme karqr hazrrhk, sallanmalar bittikten sonra meydana gelen goklar,
yangrnlar ve gok yrkrcr hasarlar s<iz konusu oldulunda ne yapmak ve ne yapmamak gerektigini
igerir. Sdzii geqen tehlikelere karqr solukkanh olun, sakin davramn. Oncelikle, hayatr tehdit eden
durumlan dikkate ahn. Unutmavm ki. 72 saaften uzun bir stire valmz basrmza kalabilirsiniz.

a.

Deprem Sonrasrnda Artgl Depremlere Hazrrhkh Olma

Ana depremden daha hafif giddette de olsa, artgr depremler ek zarar meydana getirir ve zarar

g6rmii; yapllann tamamen gdkmesine neden olabilir. Artgr depremler; depremden sonra ilk
saatlerde, giinlerde, haftalarda hatta aylarda meydana gelebilir.

o
.
o

Yarah ve enkaz altrndaki insanlara yardrmcr olun,

Uygun olan her yerde ilkyardlm yapm,

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

o
c
o
.
e
.
o
o
o

Yardrm igin telefon edin,
Zarar gdrmiig binalarrn drqrnda ve uzak bir yerde durun,

Yetkililer gtivenli oldulunu sciylemedikge binalara d<inmeyin,
Telefonu sadece acil ihtiyag durumunda kullamn,
DaErlan ilaglan, beyazlatrcrlan, gazr ya da yanrcr srvrlan temizlemeye gahqrn,
Gaz ya da diger kimyasallann kokusunu aldrlrmz alanlarr terk edin,
Olasr rasyasyonlu alanlarr terk edin

Klozet ve dolaplarrn kapaklarrm dikkatle aqrn,

Zatar durumunda bacalann tiim uzunluklanm konlrol edin. Fark edilmeyen zatar, bir
yangrna neden olabilir.

Deprem sonrasrnda nasrl davranacalrmz dnemli.

Pani!e girmemek, fisrltrlara kulak asmamak,
Kurtarma gahgmalarrna katrlmak gerekiyor.
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4.3. Yangm
4.3.1. Yangln Slrasrnda Yap acaklar

a.
b.

Sakin olun,
Yangrn baglangrg noktasrru ve sebebini grirebiliyor musunuz?

c. Eler cevabrruz evet ise yangrna

neden olan

iig temel maddeden birini (rsryr,

yamcr

maddeyi, oksijeni) ortadan kaldrrdrlrruzda yangrnrn sdneceEini akhnrzdan grkarmayrn,

d. Eler cevablnrz

hayrr ise kendinizi srcak ve dumandan koruyarak (rslak bir 6rtii ile kafa ve

viicudu sararak) yangrn grkrg yollarrru takip ederek bulundulunuz yeri terk ederek binadan
grkmaya gahgrn,

e.

Srcak dumanr cilerlerinize gekmemeye gahgrn, yanmaktan kurtulsamz bile cilerlerinizde
oluqacak hasar

I

6liimciil sonuglar dolurabilir,

Bulundulunuz yeri/katr terk ederken tist katlara dolru grkrnayrn (timefin 5 kath binada
yangrn 2. Katta grkmrg olsa ve 1. Kata inemiyorsamz en emniyetli kat 3. Kat, en tehlikeli
kat ise 5. Kattrr),

g. Asansdr bogluklan havalandrrma kanallan yanan gazrn grkrg noktalarrdrr,
h. Bulundulunuz odaya duman girigini engellemeye gahgrn, heyecanlanmayrn

mevcut

oksijeni idareli kullanmak durumunda oldu[unuzu unutmayrn, birilerinin size ulaqmak igin
ugra$trgrm diigiiLniip sakin ve

i.

bilingli davranrn,

Bulundulunuz odadaki kolay yanacak maddeleri yanglnln yayrldrgr yrinden uzaklagtrrmaya
gahgm,

j.

Yangrnrn merdiven boglulundan yayrlmasr halinde, panik halde merdiven bogluluna agrlan

kaptruzt agtlgmlzda odantzdaki oksijenin merdiven boglulundaki atelle bulu$masl
neticesinde yiizi.iniize dogru bir patlama olacaglnl unutmayln, bdyle bir durumda kapryr
agmayln,

k.

Duman dolu

bir

yerden gegmek zorundaysanrz derin nefes alm ve yerde siiriinerek

ilerleyin,

l.

Yangrn sdndiirme cihazr kullanmamza mgmen yangln sdnmiiyorsa, cihazr oldugunuz yere
brrakrn ve hemen drgarr grkrn,

m. Duman alarmlan gok fazla duman oldulundan dolayr gahgmryor olabilir. Acil durumun
gergek oldulunu ve dtgart grkmalarr gerektilini bildirecek gekilde insanlarr uyann. Eler
asansdrii olan bir binada iseniz merdivenleri tercih edin,

n.

Yangrndan saklanmaya gahqmayrn. Egyalannrzr olduklarr yerde brrakrn ve kendinizi
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Eler

ana grkrg yolunuz dumanla kaplanmtgsa;

ikinci yolu deneyin. Kairn ve yo[un duman

altrnda yolunuzu bulamayabil irsiniz.
p. Kapah

bir kaprdan kagmaya gahqryorsamz, elinizin tersiyle kaprmn kolunu ve kiriglerini

kontrol edin. Eler kapr serinse ve kaprmn iisttinden ya da altrndan duman gelmiyorsa
kapryr yavaqga agrn. Eler kaprmn arkasrnda duman veya alev gdriirseniz, kapryr kapayrn

ve ikinci grkrg yolunu kullamn. Eler kapr srcaksa, kapryr agmadan ikinci grkrg yolunu
deneyin. Kaprya dokunmak, kaprnrn arkasrndaki muhtemel tehlikeleri tespit edebilmeye
yarayacaktrr. Elinizin tersi ise parmaklar ve arug igine g6re rsrya daha duyarhdrr.
q.

Eler

duman, rsr

ya da alevler grkrg yolunuzu

kapatrrsa; giivenli olarak drqanya

grkamayacaksamz, bulundulunuz odamn kaprsrm kapatrn

ve orada bekleyin.

Odamn

igin agrn ve pencerenin drgrna bir yastrk koyun. Drganya
koydufunuz yastrk ya da agrk renkli giysiler ilgi gekerek itfaiyecilerin sizi bulmasrru

penceresini hava almak

kolaylagtrracaktrr,
r.

Eler

odada

bir telefon varsa itfaiyeyi

nrayln ve yerinizi bildirin. Kaprnrn duman

girebilecek yerlerini havlularla kapatmaya gahqrn. Yardrm

igin

pencere kenannda

bekleyin. itfaiyeciler ilk geldiklerinde binadan grkmamrg insanlan aragtrracaklardrr.
4.3.2. Yangrndan Sonra Yaprlacaklar

a. ihtiyag duyulan yerde ilk yardrm yaprn,
b. Yardrm ekibine haber verdikten sonra yaruklan sogutun ve enfeksiyon kapmasrm
engellemek igin iizerini kapatrn. Ciddi yamklan olan kiqiler miidahale edilmeden;
profesyonel ellere teslim edilmelidir,

c.

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

d.

Yaprsal zararlar aragtlnn. Yetkililer size binaya girmenin giivenli oldulunu sciylemig
ancak aragttrmalannt tamamlamamrg olabilirler. Tamirat gerektiren hasarlan belirleyin.

e.

Gaz, elektrik gibi tesisatlann giivenli oldulundan emin olun. Yangrn hasar vermig ancak
tesisat duvarlann altrnda oldulundan siz zuan fark etmemig olabilirsiniz.

f.

Srca$a, dumana ve ise maruz kalmrg yiyecekleri atrn. Yangrnln ortaya grkardrlr yiiksek
srcakhk yiyeceklere zarar vermiq olabilir.

g.

Sigorta girketinize haber verin. Zarar gdrmiig egyalarrmzr envanter grkarrhncaya kadar
ellemevin.

'
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4.4

Diler Afetler

4.4.3. Su Baskrnr / Sel'den Once Yaprlacaklar

a.

Eger uzun bir zamandrr yolun bir gekilde yagmur yalryorsa,

bir sele hazrhkh olmak

gerekir. Seller topralrn suya doymasrndan sonra meydana gelir,

b. Acii durum bilgisi igin taqrnabilir, pilli bir radyo bulundurun,
c. Olasr sel durumlannda efier aracntzr durduracaksamz, nehir kenarlanndan

uzak yerlere

brrakmaya gahgrn. Sel sulan hzla yiikselip aracrnrzr siirti&leyebilir,

d.

Su kanallarrna yaktn yerlerde bulunuyorsamz, mesafenin sizi yamltmasma izin vermeyin.

Baraj ykrlmalannda, ani baqlayan bir ya[mur, kanallarda bulunan suyun ta{masma ve o
alana ani bir sel baskrmna neden olabilir,

e. E[er yerel otoriteler tarafindan

uyanlmrg iseniz; ti.im giig kaynaklanm kapatrn. Gaz

vanasmr kapatrn.

f.

Sel srrasrnda en az hasara ufrayacak gekilde, giivenli bir yerde saklayrn.

4.4.4. Su Baskrnr / Sel Srraslnda Yaprlacaklar

a. E[er selle kargr

kargrya kalrrsaruz, hemen yolunuzu de[igtirip farkh

bir yoldan gitmeye

gahgrn. Yiiksek yerlere trrmanrn,

b.
c.

Sel basmrg yerlerden uzak durun. Giivenli gcirtinse de sular hala yiikseliyor olabilir,

Suyun iginde ytiLriimeye, yiizmeye, araba kullanmaya yada oyun oyftrmaya gahqmayrn.
Yilzeyden suyun ne qekilde hareket ettili ve akrntrlar hakkrnda fikir yiiriitmek imkansrzdrr,

d. Sel basan

bcilgelerde ytlanlara dikkat edin. Seller nedeniyle yrlanlar 1'uvalanndan

grkacaktrr,

e.

Sel basmrg alanda, akarsu ve nehir yataklanndan uzak durun. Yagrglardan dolayr, yataklar
ycin deligtirmig olabilir.

f.

Yiikselen sulann, pis su gtkrqlarrntn, hendeklerin yanrnda durmayrn. Hrz! akan suya
kaprlabilirsiniz.

g. Sel sularr ile temas etmig tiim yiyeceklerinizi atrn. Sel sularr, bakteri
h. Eger drgarrda iseniz, yiiksek bir yere tlrmarun,

i.

ve mikroplarr igerir.

Sel srrasrnda araba kullamyorsaruz:

-

Akan sularr gegmeye gahgmayrn. Suyun derinlilini kesin olarak bilemezsiniz.

-

Algak yerlerde ve

Sel basmrq alanlardan ve htzla sel basabilecek alanlardan uzak durun,

kitptlfde

sele dikkat edin,

{rfty
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4.4.5, Su Baskrnr / Selden Sonra Yaprlacaklar

a.
b.

En yakrn safhk kurulugunda muayeneden gegin. Sel sulan enfeksiyona neden olabilir.

Felaket b6lgelerinden kagrmn. Felaket b6lgelerinde bulunmamz kurtarma gahgmalannt
engelleyebilir sizi de gegitli tehlikelere maruz brakabilir.

c.

Sular qekilse de tehlikeler gegmemig olabilir. Bu nedenle yerel yayrnlarr dinlemeye devam
edrn.

Binalann gevresinde hala sel sulan mevcutsa binadan uzak durun. Sel sulan, binantn
katlanna zarar verip giikmesine neden olabilir.

Yerel otoriteler giivenli oldugunu bildirmedikge, binalara girmeyin. Gaz tesisatr ve elektrik
hatlan sel nedeniyle hasar gdrmiig olabilece[inden ek problemler olugabilir.

hatlanil ilgili yetkililere bildirin.

f.

Hasar gormii$ su borulanm, gaz ve elektrik

g.

Binalarrn iginde sigara igmekten kagrnrn. Kapalt alanlarda sigara igmek riskli olabilir.

h. Yangrn hasarlanm

kontrol edin. Gaz kagalr olabilir, elektrik sisteminde krsa devreler

olabilir. Yamcr yada patlayrcr maddeler selle beraber gelmiq olabilir.
Gaz kagaklanm ara$trrm. Gaz kokusu ahyorsamz yada gaz kagaprmn sesini duyuyorsamz,

bir pencereyi agrn ve binayr terk edin.

j. Elektrik sisteminin hasanm aragtrrrn. Krvrlcrm veya kopmug hatlar gdrtyors anrz yada
yamk kokusu ahyorsamz ana galterden elektrikleri kesin. Eler galtere ulagmak igin suya
basmamz gerekiyorsa, 6nce bir elektrikgiyi arayrn. Elektrik ekipmanr, kullamlmadan 6nce

kontrol edilmeli ve kurulanmahdrr.

Su ve lalrm borulanm kontrol edin. eler lalrm borulanmn zarar

gcirdii[iinden

gi.ipheleniyorsamz tuvaletleri kullanmaktan kagrmn ve bir su tesisatgrsrnl arayln. Musluktan

su kullanmalctan kagrmn. Giivenli suyu, su rsrtrcrlanndan yada buz kahplarrnr eriterek
kullanabilirsiniz.
l.

Sel sulan ile gelen hayvanlara 6zellikle yrlanlara dikkat edin.

m. Gevgek srva, duvar ve tavanlan kontrol edin.
n.

Sigorta kamt iqlemleri igin bina ve diler yaprlanmn fotolraflanm gekin.

4.4.6. Her Tiirlii Afetten Sonra Yangrn Giivenlifi
Sel srrasmda ve selden sonra yangn tehlikeleri ile kargrlagrlabilir.

Alternatif rsrtma araglarrnrn yanhg kullammr soruasrnda yangrn tehlikeleri oluSabilir.
Su ile temasa gegen aletler krsa dewe yapabilir ve bir yangrm baqlatabilir.

w
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a. Kimyasal

Giivenlik

Makine yalr gibi ddktilebilecek srvr yarucr maddeleri ara$trnn. Ddktilen srvrlan temizleyin. Yamcr
srvrlan rsr kaynaklanndan uzak tutun.

b. Elektrik

-

Giivenlili

Eler bina selde hasar gdrdiiyse, ana qaltere yada sigorta kutusuna ulaprn ve kapatm.
Topraktaki tiim kablolann elektrikle yiiklenmig oldu[unu diigiiniin.
Kopmuq yada hasar gdrmiig elektrik hatlarrna dikkat edin. Zarar gd'rmiig elektrik hatlanm
yetkililere haber verin.

-

Giig kaynaklarrnr agmadan 6nce, binayr havalandrrn. Hava, binayr kurutacaktrr.

4.4.7. FrrtlnahHavalardaYaprlacaklar
Prosediir: Yerinde SrErn.
Igerideyken;

-

Telefondan uzak durun. Telefon hatlan elektrik yiiklii olabilir.

Tiim elektronik aletleri ve cihazlarr fiqten gekin. Yrldrrrmlar voltaj artrgrna neden olabilir ve
elektrik tesisatrndan iletilebilir.

-

Musluklardan, lavabo ve kiivetlerde akan sudan uzak durun. Yrldrnm kaynakh elektrik su
tesisatr yoluyla igeriye

-

iletilebilir.

Kepenkleri, perdeleri kapatrn ve pencerelerden uzak durun.
Pille gahgan bir radyodan meteoroloji uyarrlanm dinleyin. Uyaniara riayet edin.

Dlqandayken;

Eler

su igerisinde, kayrk sandal

gibi bir aragtaysanrz veya yiiziiyorsamz karaya dciniin. Hemen

kryrdan ve denizden uzak giivenli bir yer bulun. Suyun elektrik iletiminin yiiksek oldu[unu
unutmayrn.
Betonarme bina gibi saflam, kahcr ve kapah giivenli bir yaptya srfrntn. Dayamkh bir bina en

giivenli yerdir.
Korunmasrz gardaklardan, yapmurluk tentelerden veya gdlgeliklerden sakrmn.

Gdrtiniirde betonarme yapr yoksa bir arabaya veya otobiise binin. Pencereleri kapah tutun.
Kauguk tabanh ayakkabrlar ve kauguk lastikler yrldrrmdan korumaz. Ellerinizi bacaklanmzrn

M"
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Ormandaysaruz alaglarrn yolun oldu[u bir alan bulup saklanrn. Asla agrk alanda tek bagrna
duran genig alacrn altrna slgmmayln.

Alaglar, kuleler, gitler, telefon direkleri, elektrik hatlarr gibi yi.iksek nesnelerden ve sel baskrm
olasrh[r bulunan yerlerden uzak durun. Agrk ve algak yerlerde durun.
Saglannrzrn

dikildifini hissederseniz yrldnm

diigecek demektir. Yere grimelin ve topuklannrzr

birleqtirin.

Ellerinizi kafanrzrn arkasrnda birleqtirip baqrruzr aga[rya e!in. Olabildifince kiigiiliin. Yere
diimdiiz yatmayrn!
$imgek gakhfmr gdrtir veya yrldrnm diigecegini hissederseniz. Topuklannu iizerinde yere

giimelin

ki elektrik ytikii

topraklanabilsin. Ellerinizle kulaklanmzr kapatrn ve bagrnrzr agalr

e[in. Mtimkiin oldulunca btiziiliip bedeninizi kiigiik bir hedef haline getirin. Asla diimdiiz yere
uzanmayrn! Qllot: Tiiylerinizin diken diken oldufiunu hissederseniz yrldrnm diigecek
demektir.)

Eler birini yrldrrlm garparsa

- ll2 Hvr Acif i arayarak ambulans gafrrn.
- Ilk yardrm yaprn. Nefesini ve nabzrm kontrol edin. Ardrndan

bagta yamklar olmak iizere baqka

bir yaralanma olup olmadrprna bakrn varsa bakrmrru yaprn. Yrldnmrn sinir sistemine zarar
verebildigini , kemik krrrlmalarrna, duyma kaybr ve gtirme bozukluklarrna yol aEabilirdiEini
unutmayln.

-

Yarahyr daha giivenli bir yere tagryrn. Yrldrnm garpmrg insanlar elektrik

yiikiii degildir

dolayrsryla rahathkla dokunabilirsiniz.

4.5. KimyasalTehlikeler
Kimyasallar gevremizin dolal

ve

<inemli pargalanndandrr. Kimyasal maddeler hakkrnda

diigiinmesek de her giin kimyasal maddeleri kullanmaktayrz. Kimyasal maddeler yiyeceklerimizi

taze, kendimizi ve gevremizi temiz tutrnamza, bitkilerin biiyiimesine, ve daha uzun bir hayat
ya;amamrza yardrmcr olurlar. Belirli kogullarda, kimyasallar salhgrmrzr tehlike altrna sokarlar.

Az miktarda kullaruldrlrnda yararh olabilen kimyasal maddeler, fazla miktarlarda ya da belirli
koqullar altrnda zararh olabilmektedir.

.

Kimyasal Maddelere Nasrl Maruz Kahrsrnz

?

Bir kimyasal maddeye 3 gekilde maruz kalabilirsiniz:

2M1
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a. Kimyasal bir maddeyi solumak,
b. Kimyasal maddeden etkilenmiq yiyecek, su yada ilag almak,

c.

Kimyasai maddeye dokunmak, yada kimyasal maddeyle temasa gegmiq olan giysi yada
benzeri nesnelerle temasa gegmek,

Olalandrqr bir durum algrlamadrprmz durumlar da dahi kimyasal maddelere maruz kalabilirsiniz.

4.6. Teriir
Terdrist saldrrrlar; ate$ii silahlar, patlayrcrlar gibi geqitli zarar verici araglarla gergeklegtirilen
saldrnlardrr.

Yarahlara yardrm etmek; elitim almamrg kimseler enkaz haiindeki binadan insanlan kurtarmaya
gahgmamahdrr. Acil Durum Ekibinin gelmesi beklenmelidir.
a. Terdrist Saldrrrlardan Once

-

Terdrizm hakkrnda bilgi edinin.

- Ter<iristler,

gogunlukla kendilerine en az zarar gelecek hedefleri ve halkrn arasrna gabuk

kanqabilecekleri alanlan seqerler.

- Terdristler havaalanlan, biiyiik gehirler, uluslararasr toplantrlar ve buluqmalar, tatil ycireleri gibi
fazla dikkat gekmeden uzaklagabilecekleri gibi hedefleri segerler.

- Patlayrcr, insan ve arag kaglrma silahlan, kundaklamada kullamlan araglarr ve silahh saldrrrlarda
kullamlan araglar konusunda bilgi edinin.

- Herhangi bir terdrizm olayrnda diler kriz anlannda

kullandrlrmz teknikleri adapte ederek

kullanmayr 6lrenin.
- Qevreniz hakkrnda dikkatli olun ve olup bitenlerden haberdar olmaya gahgrn.

-

Seyahat ederken 6nlemler ahn. Gtize garpan

ve olalandrgr davranrqlarrn farkrnda olun.

Yabancrlardan paket kabul etmeyin. Bagaj larrmzr baqrbog brrakmayrn.

- Acil durum gtkrglanrun konumlanmn nerede oldu[unu <ifrenin. Kalabahk bir alam, bir binayr
yada metroyu hrzla nasrl boqaltacalmrzr diiqiiniin. Merdivenlerin nerede oldulunu 6lrenin.

fu";
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- Yakrn gewenizi inceleyin. Bir patlama anrnda krnlabilecek ya a diigebilecek

nesnelere dikkat

edin.
b. Bina Patlamalanna Hazrrlanma

Terdristlerin kullanacagr patlayrcrlar, binalann ytktlmastna ve yangrnlann gtkmasma neden
olabilir. Qok kath binalarda yagayan veya gahqan insanlar a;alrdakileri yapabilirler:
- Acil durum tahliye prosediirlerini gdzden geqirin. Yangrn grkrglarrmn konumlannr tilrenin.

- Yangrn siindiiriiciilerin gah$tlglndan emin olun. Nerede bulunduklannr ve nasrl kullamldrklannr
6lrenin.
- ilkyardrm konusunda bilgilenin.
- Binamn her katrnda belirlenmig ve herkesin

bildili

yerlerde:

- Taqrnabilir, pilli radyo ve yedek piller
- Fenerler ve yedek piller

- Ilkyardrm gantasr ve krlavuzu
- Tehlikeli alanlarr igaretlemek igin florosanh qerit bulurdurun.
c. Bomba ihbarlarr

Bomba ihbarr alrrsamz, arayan kiqiden alabileceliniz kadar gok

bilgi ahn. Arayan kiqiyi

dediklerini kaydedebilmek igin telefonda tutmaya gahgrn. Polis ve firma ydnetimini haberdar edin.
- Bomba ihbarr aldrktan sorua, qiipheli higbir pakete dokunmayrn.
- $iipheli paketin etrafim bogaltrn ve polise haber verin.

-

Binayr tahliye ederken pencerelerin ciniinde durmaktan ve diler tehlike potansiyeli bulunan

alanlardan kagrnrn.
-

Acil durum ekiplerinin caddeleri kullanmalarrnr engellemeyin.

d. Bina Patlamalarr

Srrasrnda

i\
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- Binada bir patlama meydana gelmi$se, binayr en krsa siirede ve sakin qekilde terk edin.

- Dolaplardan yada tavandan bir geyler diigtiyorsa, sallam bir masamn altrna girin.
- E[er bir yangrn grkmrqsa;
- Yere yakrn durun ve binayr en hrzh gekilde terk edin.

- Islak bir bezle apzrnrzt ve bumunuzu kapayrn.
- Kapah bir kaprya yaklagrrken elinizin tersini kapryr kontrol etmek igin kullamn. Eler kapr srcak

delilse vticudunuzla destekleyerek kapryr yavatga agrn. Eler kapr dokunulmayacak kadar srcaksa,
altematif grkrg yolunu deneyin.
- Aprr duman ve gazla dncelikle tavanda toplanrr. Her zaman dumamn altrnda kalmayr deneyin.
e. Bina Patlamasrndan Sorua

Eler enkazda kaldrysanrz;
- Bir fener kullanrn.
- Bulnndulunuz yerde kahn. Apztnrz1 mendil yada bir giysi pargasryla kapatrn.

- Duvarlar yada borulara vurarak yerinizi bildirmeye gahgrn. Eler diidi.igiiniiz varsa kullarun. Son
gare olarak ba[rrrn. Ancak bagrrmak tehlikeli miktarlarda toz ve dumanr iginize gekmenize neden

olacaktrr.

I

Yarahlara Yardrm Etmek

Elitim

almamrq kimseler enkaz halindeki binadan insanlan kurtarmaya gahgmamahdrr. Acil

Durum Ekibinin gelmesi beklenmelidir.
g. Kimyasal Etmenler

Kimyasallar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler iizerinde toksik etkileri olan zehirli gazlardrr. Qopu
kimyasallar ciddi yaralanmalara ve ciliimlere neden olmaktadrr. Yaralanmalarrn ciddiyeti,
kimyasal maddenin miktarrna ve kimyasal maddeye maruz kahnan siireye g6re deligmektedir.

#tw
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4.7. Siddet Olavlarr
Personelin ve mal-mtilkiin

giivenlili igin amnda miidahale gerektiren gegitli tehditler

mevcuttur. Bunlara gahqanlar arasrndaki veya yiiklenici ve personel arasrndaki kavgalar,
herhangi bir saldrrgan, bomba tehdidi, kagrrma, cinsel taciz, toplumsal kargaga dahildir.

Qolu zaman bu tehditler anszm ve beklenmedik bir gekilde gergekleqir. Olasr etkiler
arasrnda 6liim, yaralanma, elitimin kesintiye ugaamasl, mal-miilk hasart ve psikolojik
tra\.rnalar bulunur. $iddetle veya qiddet tehdidiyle baga grkmakla yiikiimlii olan polistrr.

Ancak polisin olay yerine ulaqmasrndan <ince amnda miidahale etmeniz gereken
durumlarla karqrlaqabilirsiniz.
Tehditler aqalrdaki qekillerde olabilir:
a

Dofrudan: Agrk ve kesin bir tutum sergilenerek belirli bir hedefe ydnelik yaprlan belirli bir
eylemi tarumlar.

a

Dolayh: Belirsiz, kesin olmayan bir gekilde ima edilen ancak agrk segik olmayan giddettir.

a

Ortiilti: ima edilen ancak agrk segik bigimde tehdit etmeyen geklidir.
Kogullu: Koguilar yerine getirilmezse qiddet uygulanacaprna dair tehdit eden geklidir
(gantaj gibi).

Tehditleri yok saymayrn ve agrrr tepki vermeyin. Tehdidin diizeyinin diigiik, orta veya

yiiksek dereceli oldupuna profesyonel olarak eEitilmi$ bir ekip karar verir. Ekip karar
verirken gahgan davramglarr, kigilik dzellikleri, igyeri dinamikleriyle toplumsal ve ailesel
dinamikleri g6zetir.
Saldrrganlann gogu endi$e yaratan davramqlar gdstermesine kargrn saldrrgam tarumlayan

tek bir profilden

s<iz etmek

miimkiin defiidir. Kesin olarak tammlanmrg bir saldrrgan

profili bulunmamaktadrr. $iddete bagvuranlam hepsi degil ama bazrsrnrn sosyal sorunlar
yagadrfr bilinmektedir. Insanr giddete ycinelten farkh giidiiler vardr. giddet olaylan giiven
ortamr olusturarak 6nlenebi I ir.
4.7.1 $iddet kullanan veya silah bulunduran kiqi

Silahh birini gdren kigi sakin kalmaya gahgmahdrr. Ateg etmeye meyilli birini tahrik
edecek herhangi bir davramgta bulunmaktan kagrmlmahdrr. Mevcut tehdit birgok faktdre
gdre yiiksek, ofta veya az risk taqryabilir.
Personelden bir kiqi polisi aramah ve durumun ne olduiunu tihn

ayrrnllanyla anlatmahdrr.

Bu aynntlar: Ne, nerede, kim, ne zaman, durum duralan mr (saldrrgan bir

yere

konumlanmrg) yoksa dilqmik mi (saldrrgan yer degigtirmekte mi), yaralananlar var mr, kag
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saldrrgan var? Sorulanru cevaplayacak nitelikle olmahdlr.
rastlarursa yeri

o

E[er herhangi bir giipheli aygrta

belirtilmeli ve tasvir edilmelidir.

$iddet Olayr Raporu doldurun.

4.7.2.Eylem
Polis binamn tahiiye edilmesi gerekiyorsa gerekli talimatr verecektir. E[er durum bunu
gerektiriyorsa idareciler Bina Tahliyesi Anonsu yapmahdn. Bu durumda Bina Tahliye ve
Toplanma Prosedtirleri'ne giire hareket edilir.
Personelin o anda bulunulan yeri gdzleriyle taramasl gerekir. $iipheli gdriinen herhangi brr

gey varsa hig dokunmadan yetkililere bildirilmelidir. Personel giipheli

kurcalamamah, aramamah veya krprrdatmamahdrr.

bir paketi

asla

Bu iq polis bomba imha ekibi

uzmanlanna brrakrlmahdrr. Giivenlik giipheli nesnenin gevresini hemen boqaltmahdrr.

Bomba tehdidi bulunan alanda kazara bombayr tetiklememek igin radyo, telsiz veya cep
telefonu kullanmaktan sakrrun.
a

Yetkili personelin yapmasr gerekenler gunlardrr:

a

Ocakian ve cihazlan kapatu.

rl

Binaya ait ana gaz vanasrnr kapatrr.

Beraberinde taqryabilece[i kadar anahtar bulundurur. Anahtarlannrn tagrmalan miimkiin
olan kadarmryanlarmda tagrr.

Eler olasr bir patlayrcr tertibatr bulunduysa "Temi/Tehlike Gegti" sinyali verilene kadar
saatler gegebilir.

Polis, itfaiye veya idari personel "TemizlTehlike gegti" sinyalini vermedikge binaya geri
d<inmeyin.

giddet Olayr Raporu doldurun.
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BOLiJM s - HASARTESpiTiNDE DiKKAT EDiLEcEKHUSUSLAR
5.1. Genel

Binadaki zuarlan inceleme:

.

Binamn deprem esnasrnda her bir brtliimiiLniin ne kadar qiddette hasar alabilecelini hesaba
katarak binayr incelemeye altn.

r

EEer gok kath bir binadaysamz, tek kath binalara nazaran daha fazla sarstntt, daha az
titreqim duyarsrntz.
Ne yapaca[rmz hakkrnda emin olamadrysanlz, uzmanlann tavsiyelerini ahn.

a

Gaz kagaklarrru ara;trln. Gaz kokusu yada gaz kagagrnrn sesini

duyuyors

amz, bir

pencereyi agrn ve binayr hemen terk edin. Bina drgrndaki ana anahtardan gazt kapattn ve

merkeze bilgi verin. Gaz kagapr ve yanlcr sztnttst olmadtltndan emin olana dek kibrit
ateqlemeyin. EEer gaz herhangi bir nedenle kapatrldrys4 mutlaka bir uzman tarafindan
agrlmasrna dikkat edin.

Kendisinin diizeltebilecepi bir radyasyon varh!r halinde, panik yapmadan ktsa siirede karar

vererek radyasyon dlgiim cihazr ve dozimetre kullanrlarak ve koruyucu malzemelerle
duruma miidahale etmek, gerekiyorsa g<irevlilerden yardrm almak.

Elektrik sisteminin zaranm arattrnn. Krvrlcrmlar, ylpranmrf yada kopmuq kablolar
gdriiyorsanrz, yanrk kokusu ahyorsamz, ana sigorta kutusu yada galterden elektrikleri
kesin.
a

Eler sigorta kutusuna ulagmak igin suya girmeniz gerekiyorsa 6nce elektrikgiye ulagrn.

a

Kanalizasyon ve su borularmrn hasannr kontrol edin, kanalizasyon tesisatl zarar gdrmii$
ise, tuvaletleri kullanmaktan kagrrun. E[er su borulan zarar gdrm0;se, musluklardan su
kul lanmaktan kagrnrn.

Yrkrlmrs elektrik hatlanndan en az l0 metre uzak durun.
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YANGIN ONLEME VE SONDURME

BIR YANGIN HALINDE

1) TELA$LANMAYINIZ VE YAPACAGINIZI ONCEDEN BILINIZ,
2) BULr-TNDUGUNUZ YERDE YANGIN iHean oucN4ESi VARSA BASINIZ
SiGORTALARI KAPATINIZ.

3) YANGINI QEVRENIZDEKILERE,

QEVRE KAT VE BTNALARDAKILERE

DUYURLTNUZ.

4) iTFAIYE TE$KILATTNA

FIABER VERMEK

iqiN

(TTO)

NUMARAYA TELEFON

EDINiZ.

NUMARAYI ARAYINIZ.
5) YANGINI HABER VERMEK IQIN
VE
6) YANGIN YERINiN ADRESiNI KISA
DOGRU BILDIRTNIZ.
7) MriMKr,N isE yANctNIN crNSINi BiLDiRINiz. (BrNA, AKARYAKTT. Lpc ciBi.)
8) ITFAIYE GELENE KADAR YANGININ BUYUMEMESI IqiN YANCIN SONDURME
CIHAZLARI iLE MUDAHALT Eoniz.
9) YANGIN YAYILMAMASI iqiN KAPI VE PENCERELERi KAPATTNZ,
YANGIN AN IN DA KENDiNiZi V E BA$KA LARINI TEHLI K€YE ATMAYINIZ.
1)GOREVLILERDEN BA$KASININ YANGIN ALANINA GIRMESTNE ENGEL
OLLINUZ.
I2)TAHLIYE ESNASINDA ONCELIK SIRASINI BiLiNiZ.

I O)
1

Bu bdliim binalann yangrndan konurmasl hakkrnda ycinetmelik gerepince Yangrn
Onleme ve Sdndiirme Ydnergesi dolrultusunda hazrrlanmrgtrr.
Amag: bina ve kat igersinde grkabilecek baqlangrg yangrnlanmn s6ndiirtilmesini,
itfaiye gelene kadar biiyiimeden kontrol altrnda tutulmasrm, yayrlmasrm dnlemek can ve
mal kaybrm azaltrlmasr acil tedbirlerin uygulanmasrdr.
Elmadag Mesiek Yiiksekolunda gahgan tiim personel, <iSenci ve ziyaretgiler
yangrna sebebiyet vermemek igin tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hususl.ua aynen
uymaya mecburdur. Yangrna karqr bina iginde korunma tedbirlerin aldrnlrnasrndan, yangm
sdndiirme malzemelerin korunmasmdan ve haar tutulmaslndan, ekiplerin
olugturulmasrndan ve yangln esnasmda sevk ve idare edilmesinden ................
sorumludur.
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Kt tatCqrf Yrryn Sand&np Gilnelmru,
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AUA9 :gsblma ortarnnds grkan ycog{nleo ltferye geiene kadar. Mahgur ktlan Krlilerrn kurtulmagl
6rn Yangrnbra kontrol|ti olsak ith miidiheleyr yepmak
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EK-3 ACiL DURUM ORGANiZASYONU

rysfu"
Adr ve Soyadr

itetigim Bitgiteri

Baskan-Okul Miidiidi

Prof.Dr.Htisevin TINVER

0532 374 67 67

Acil Durum Ycineticisi

DT.DiIEK SOYLEMEZ OZDEN

0506 8r0 50 81

idari Amir

Giilbin SOMUNCU

0533 386 06 54

Recep POLAT

0546 846 19 78

3kip personeli

Ekip personeli

ffi1

r
f lit
gu e'y

35

ilx

venorm exiei (rxe-e)
Adr ve Soyadr

itetigim Bilgileri

Ekip bagr

Hicran GULSOY

0505 403 24 75

Ekip personeli

DuzgUn TOKGOZ

0553 110 74 84

Ekip personeli

Vahdettin BOZKURT

0537 799 32 96

Adr ve Soyadr

lletigim Bilgileri

Ekip bagr

Halil ibrahim TEKIN

0536 798 82 41

Ekip personeli

Habib DALI$lK

0505 454 6492

eM
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EK-4 ACiL DURUM TELEFON NUMARALARI

(itfaiye)
A"il ,"*ir (An'bulunr)
Yanern

Damsma
Alo Trafik
Zehir

:110
:1 12
:1 14

:I54

Polis Imdat

:lt)

Jandarma imdat

:156

Damsma
Su Anza
Elektrik Anza
DoEalqaz Acil
Telefon Anza
Alo Valilik
SaEhk

:184
:185
:186

:i87
:

l2l

:179
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ACLL DURUM EYLEM PLANLARINDA YAPILACAK

FAALi}TTLER

Iikyardrm/Acil trbbi yardrm
ihtiyacr olam g6ren kiqi

Pani!e kaprlmaz,durumu iqvereneigahqanlara haber
venr.

O anda binadaki ita amiri

Iqyeri drgrndaki ilk
yardrm ve acil trbbi
yardrm yapacak salhk
kurulugunu
arar.ilkyardrm ve acil
trbbi yardrm
ekiplerine haber verir.

SAGLIK BAKANLIGI ACiL

YARDIMHATTI:112

Iik yardrm

ilk yardrm
GdrevliiBgitimli gahqan

gantasrnl

ve acil trbbi yardrm
ekipmamm alrr ve
olay yerine gider.

Egitimi
do[ruitusunda
miidahale eder.

ve acil trbbi
yardrma
ihtiyacr olan
kigiyi en
yakrn salhk
kuruluguna

nakil igin
gerekii
hazrrhIr
yapar.

Ilk yardrm ve acil

Igyerinde bulunan diler
gah ganlar/ Hastalar/ Misafi rler

hbbi yardrmr yapan
kigiye yardrm etmek
iizere hazrr olur.

ilk yardm ve acil hbbi yardrmr

Sa!l*

yapan kigiye yardrm etmek

kuruluglarrndan
gelecek ilkyardrm/acil
trbbi yardrm
ekiplerine adres
bildirerek, tarif ederek
vb. ulagrmr
kolaylagtrrrr.ilkyardrm
ve acil ttbbi yardrma
ihtiyacr olan kiginin
tahliyesini sa!layacak
kapr ve grkrq
yollanndaki engelleri

ijzerc hazr olur. Saghk
kuruluglanndan gelecek
ilkyardrm/acil trbbi yardrm
ekiplerine adres bildirerek,
tarif ederek vb. ulagrmr
kolaylagtrrrr.llkyardrm ve acil
hbbi yardrma ihtiyacr olan
kiginin tahliyesini sallayacak
kapr ve g crg yollanndaki
engelleri kaldrrrr.

kaldrrr.
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1. Telaglanmayrnrz ve yangrnr sorumlu kigilere haber veriniz.

2. Panili

engelleyiniz

ve tUm

personeli toplanma alanrna Arama, Kurtarma ve

toplayrnrz.

3. Gaz vanalannr,

TUm Personel

Tahliye Ekibi

elektrik galterlerini, kapr

ve

pencereleri

kapatrnrz.

4. Kendinizi ve bagkalaflnr tehlikeye atmadan yanrcr maddeleri
uzaklagtrnnrz.

5. Eger yangrn kendi

imkanlannrzla sondurtllemeyecek kadar

buyok ise; itfaiyeye (1 10) haber veriniz.

Yangrnla MUcadele
Ekibi

Yangrnla MUcadele
Ekibi

Yangrnla MUcadele
Ekibi
Haberle$me Ekibi

6. ltfaiye gelinceye kadar yangrn dolaplan ve yangrn sondurme Yangrnla MUcadele
cihazlannr kullanarak yangrnr kontrol altrnda tutmaya ve yangrnrn

Ekibi

bagka yerlere srgramasr nr 0nlemeye galrsrnrz.

G0revlilerden bagka kigilerin olay yerine girmesine engel Yangrnla Mucadele
Ekibi
olunuz. ltfaiye yetkililerinin tavsiyelerine uyarak onlara yardrmcl

7.

olunuz.

8. Once canhlan ve daha sonra krymetli malzeme ve dokumanlarr
Arama, Kurtarma ve
kurtannrz. Malzemeleri yoneticilerin verecegi talimata ve Oncelik
Tahliye Ekibi
srrasrna g6re yangrn yerinden tahliye sahaslna kadar tagryrnrz.

9.

Yaralrlan emniyetli

bir

bolgeye ta$ryarak

ilk

mudahalesini yaprnrz ve acil servise (112) haber veriniz.

.n/
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yardrm

llk Yardrm Ekibi
Haberlegme Ekibi
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1. Tela$lanmayrnrz ve sel veya su baskrnrnr sorumlu kigilere
haber veriniz.

2.

Panigi engelleyiniz

ve olayrn oldugu

personeli toplanma alanrna toplayrn

bolumdeki tum

rz.

3. Gaz vanalaflnr, elektrik galterlerini, kapr ve

pencereleri

TUm Personel

Arama, Kurtarma ve
Tahliye Ekibi

Yangrnla Miicadele
Ekibi

kaoatrnrz.

4. Olay kontrol edilemeyecek giddette ise afet ve acil durum
at

yonetimine (122) haber veriniz.

ll

5. Once canhlan ve daha sonra krvmetli malzeme/dokumanlarl
KUnannrz.

6. Yarauara ilk yardrm mildahalesini yaprntz ve acil servise
(1

12) haber veriniz.

7. lgyerine su girecek yerlere bariyerler kurunuz.

ffi dA

Haberlegme Ekibi

Arama, Kurtarma ve
Tahliye Ekibi

llk Yardrm Ekibi
Haberlegme Ekibi

Arama, Kurtarma ve
Tahliye Ekibi
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- ACIL DURUM EYLEM PLANLARI AKI$ $EMALARI
YANGIN ACIL EYLEM PLANI
sEsli oI,ARAK ETMFDIDAKiIEFJ UYAR
EN YAKIN AI.ARM BUTONUNA BAS

YANGIbI

gE$biNi YERiNi !E YAXALII.ARI

BiI.DiR ENDi}E ZARAR\ERI'EEN|T K
ELEKIAIK vE GAZI

GEI.E.I BiLGiYE GOXX AC[,
DURUM IILETON

LbTEsi}oE BELIRTiI.E.I
YSRLERE EABER VER

(ci-\a\airl

TOPIANTTA YERJNDE

KES

TOPIANMAYERINE GIT

rrnrr.ri
rrr:r.rs:-r*r
yIDAETLE EFiBi)

SAYIM YAT VE 9E-LB.E
GIIVENLIGIM SAGTA

olont-rr.r

I

nx
KURTARII,ACAK
E$YAI-ARI KURTAR

.

** l*

o(LTTAAII.T EIiIXO

YARAIJIJRA ILK YARDIM YAP
rir x r-.rxlor rrmil
AIvIBIJLANS CAGIR VE IIASTAIiIEYE

SEVKET

firr l,uonrr rtinit

INCELE. qIKIS NEDE{rM SAPTA
flse sox-)

'

YA},IG]NAKARSI GEREKL

tisc son.l
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rrixit

TRAVMA ACiL EYLEM PLANI
TRAVMAYA UGRAYAN BOI,GETi
DI$ ETKIIIRDEN TIZAKI.A$TIR

TRAVMAYA IJGRAYAN BOLGEDE
KTRIK, (XKIKVARMI DIYE BAK
ITAYATSAL FAITYETIERJ KONTROL
ET

KAFA\IE OMURGA
TRAVMALA4p{DA Bilir.rq !'E
HAFZADTZEYINE BAK

--.'-_

-:-'-

t-

(E\IRESINDE MORLIIK TIYKU IIAU,
VEYA BTJRU!,IDAN KAN GEI.IVIESI
VE GOZ BEBEKLERINDEN Bifi B{M]K
BiRi Kr.rEUK oLMASI DURTJMU !'AR MI?

HASTAYISTABILIE
ET, II2'YiARA-

KTZ,AZED.EDE

HissiYATsra-u(BA$LAR
TLAZAZEDEYIENAZ 3 KiSi
NF SIRT USTU YATIR !'E

KIRIKBOI..GETiAIELE
ALVEYASABITLE-

SEDYE N F TASI.

KUI.AN. KAT.I KAYBI FAZ.A iSE VEYA
$oK GELi$MiSSE KANAMATT DURDUR
OLL T'A.RDDICT)

M
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YANIK EYLEM PLANI
KAZATDEYI. YAI.IEA NEDE.T OI..A}'I
ETMEI{DEN UZAKI..ASTI&

YA]iIIK
$EKLiNI
BELIRLE.

YANMAYIDURDTJ&
KIMYASA.LI ORTAMDAN

uz${r-\sTBYANA},I BOI,GEY]

ORIUKAPATARAK
SG{DOR.

ELDEKIVEYAKOLDAKI

G1YS1ERDERiYE
YAPI$\/IISSA

SAAT.YUzuKBILEZIK
rv:B.
TAKII-ARI $IKART

DERiVEGODE
MEYDANAGELEI.I
KIMYASATYANIKT^ARDA
YANIK B6I.,GESINI BOL SU

il.E

15.20 DAK,Ytr<A

EIKARIMADAN SOGT'K

urclJL4,

YANIK L DERECE
IsE(dcdde luz:flldrk

EGERTKC'OZ
KiMyASALT-ABULAtldgSA
DIGERC'o4,BULASMASIM

YANIK O/OzO'YI GECERSE
}IAYATSAL FALIYETLERiN

bigimiule gOr0[ea

ydnrldrMLIDAIfAIE
YETERU

E}IGELLEYECEK $EKILDE

YIKA

KONTROLUVE
MODAHAI,ESI icNSEVK

EDiLid

KNfTASALMADDE iLE
BULA'MI$ GIYSiYi HEMEN
qIKART.

YANIKtr.DERECE
su todalphbuotlannag duum{
isEBUu,m.

IsE{derinb

PATLATILMAYIP.

ru'uAR{-

Itr.DERECE IsE{d€ritrir

TIBB T"{RDL\I

kdmiid€$€r€k talrulmasl)

SOGI]KSUUYGULA
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.il

iSrI.

ZEHiRLENME ACiL EYLEM PLANI

siNDiRiM YoLU

JIl

oI.AN HAP iTE

ETIiRI,B{ifi (IMiIIAR AMA9TI
Bil..NqsizcE)VAR}'fl?

AIIFJ-E{Itr'DEI.I
SONRA,YAXJM

SAATGEqTiMI?

PARMAK:LEDILiN
ARKATARAIINI
TiYABARAKKUSTTIR

HASTANEYEKALDIR

MttletrNsEiqflGi
}IAPIYANINAAL,

BESNYOLUiLE OI.AN
EHiRLENIvELERDE KUSMA.
BUTA}ITI KARIN AGIRISI
iSHALCoROLUYoRMI.P

lu'lT.{R{.

E{STAJITTT IL{I.DIR
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DEPREM ACIL EYLEM PLANI
DEPREM ANINDA EIRTTFIM SESII

OIjRAK ttYAR

DISARTYA

AqIIIN

KAPIYA
YAKIN MISIN?

MAKINA VE EKIPMANIARDA].I UZAXTAS VE
ENYAKIN iLK KORUMA BOLGESINE
YONEL(MASA ALTIXOLON VBSOLGELER)

n"K$RSINN
cEqri Mi?

DEPRB,I GECTi

Mi?

TOPI ,ANMA ROI IIF.SN.IF GTT

YARAU

ARA$TTRMAST YAP.GEREKiRSE

iLK

YARDIM U'TGUIAflLK YARDM EKIBT)

PA,NIK Y.{P!LqDA\ YETERLI BJLGiYE

ULASA\A KADAR TOPL{NI4A
KAZA YANGIN.SZNTI IV'B.DIJRIJMI-AR VARSA
IT-GiTi ACiL DT'RUM PLANLARINA GORE HAREKET

ETKI GEqTIKTEN SON&A IIASAR
ARASTIRMASI YAPOSG SOR)

ARASTIRMA SONUCIINA C,ORE ONI^EM

AT(BOIGE SORIJMLIJSI'

ilf'd

BOI,GESINDE K.ALMAYA DEVAM ET

PANiGi YAISTE-qEVRE GUvBrLiGiNi

SAGIj, GORUMA EKIBT)

ig x,t za.sr ncir-, EYLEM PLANI
IS K.{ZASI OLf Sf

IIU

NSANGOCU
KAYBI
KAZA YERINE MI,'DAIIALE ETME

iLK YARDM SERT|IIKAN vAR MI?

YANGIN, DOK-IJLME
VS.DIJRI,JMIjNA

GORTACJLDI,IRUM

PI.ANIMUYGIILA

iScJvmllici
SORiIJIIASARIN
NpENiNARASTn,

AMiRINEVEi$

culEMjci

SORIJMLTJSTJNA HABER VER

AI\,ryIr.IEYEI'
GWENUGI
SORHABER \1ER

i$cOvENdGi
SoRiLEHASATf,{

HASAR SONRASI

ALINMASIGEREKEN

NpEviNiARASTE

ONI.EI4.ETIBoLGE
SORI'MLIJSUNA ILET

IIAZIRLA

!:ERAPORUNU

KAZA SONRASI
ALINMASIGEREKEN
ONLEMLERIBOT.GE

SORUMLUSI,]NAiIET

pat ni,(fu
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ELEKTRiK qARPMASI ACIL EYLEM PLANI

KAZAZEDEYE DOKUNMADA}.I ONCE

YALITKANBIRMADDEiI

F

AKIMI KES,

KAZAZEDENINHAYATSAL
FALiYETI..ER!Ni KONTROL

E-T.

KIRIK VE BEMERI YARAI.ANMAI.AR OLIJP
OLMADIGINAB.,{K

KAZAZEDEYI SICAK TUT \IE

UZRINI

KAZAZEDEYI YERINDEN OYNATIVIA,
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GERCEKLE$TiREN Ki$iLER

ISVEREN VEKILI

Prof.Dr.Hiiseyin LNVER
Yiiksekokul Miidiirii

w

UNLU

i$ cU!'ENLie i KoNUSUNDA
EGiTiM ALMIS PERSONEL

Ramazan

i$ YERI HEKiMi rGiriui
ALMI$ PERSONEL

Dr. Mohag ikbali
Uzman

iS YERiNDEKI BUTiJN
BiRiMLERi TEMSiL EDEN

GiilgenKAPUCU
Genel Sekreter Yrd.

Memur

AI$AR

CALISAN

i$ YERiNDEKi BUrUN
BiRIMLERi TEMSiL EDEN
qALI$AN

Giilbin SOMUNCU
Yiiksekokul Sekreteri

i$YERiNDf,Ki qALI$AN
TEMSiLciSi TtIRK EGiTiM

Seyit BARI$
Bilgisayar iqletmeni

SEN

DESTEKELEMAM

Ijnal ARSLAN
Miihendis
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