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NOT: İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni
acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana
gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya
kısmen yenilenir.
Az Tehlikeli
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1
Bu planın amacı; Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü olarak belirlenen alan içerisindeki
birimlerde oluşabilecek acil durum halleri ile bu acil durum hallerinde alınacak önlemleri ve
uygulanması gereken kuralları tanımlamak ve acil durumlarda çalışanların zarar görmesini, işyerlerinde
çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu plan: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli
kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya
tahliye gerektiren olaylar ile diğer kazalar olarak tanımlanan acil durumları kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3
Bu Acil Durum ve Tahliye Planı, 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak
düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4
a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli
kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya
tahliye gerektiren olayları,
b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil
bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya
korunakta belirlenmiş yeri, (toplanma alanı)ifade eder.
d) Afet: İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insani
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi
imkân ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli
olayların doğurduğu sonuçlardır.
e) Kriz: Kurumun amaçlarını ve varlığını tehdit eden, risk önleyici önlemlerini yetersiz kılabilecek
nitelikte, ani tepki gerektiren, beklenmedik ve hızlı değişikliklerin söz konusu olduğu planlama ve karar
mekanizmalarını olumsuz biçimde etkileyen gerilimli bir durumdur.
İKİNCİ BÖLÜM
Acil Durum Organizasyonu
Acil Durum Organizasyonu
Madde 5
Tanımlar başlıklı 4 üncü maddede tariflenen acil durumlardan herhangi birinin ya da birkaçının bir
arada oluşması durumunda, olayın tipine büyüklüğüne, mesai saatleri içinde olup olmadığına göre, Acil
Durum Ekipleri tarafından olaya müdahale edilir.
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Madde 5-1-İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü
1-İşverenin yükümlülükleri:
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana
gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek
muhtemel acil durumları belirler.
b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği,
çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla
mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli
sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri
dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar
yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli
düzenlemeleri yapar.
g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan
diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.
İşveren bu planın uygulanmasından sorumludur. Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların
sorumlulukları, işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
2-Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları:
a) Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.
b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve
güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla
ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.
c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden
ekiplerin talimatlarına uymak.
ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde
davranmak.
İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile
karşılaştıkları ve Amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi
için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar.
Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden
dolayı sorumlu tutulamaz.
Madde 5-2- Acil Durumlar
1-Yangına karşı işyerinin içerisinde gerekli koruma tedbirlerinin aldırılmasından, yangın malzemesi ve
yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin
tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden, itfaiye gelinceye kadar bu planı
uygulamaktan işveren ve görev verdiği kişiler sorumludurlar.
2-İşyerindeki her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu plan ve
talimatlara belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.
A- Genel tedbirler
1-Her tür acil durumlar için personelin, olay yerini güvenli bir şekilde terk edebilecekleri acil durum
çıkışları bulunacak ve işaretlenecektir.
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2-Birimlerde madeni kâğıt sepeti bulundurulacak, burada toplanan kâğıtların atık olarak fazla miktarda
depolanması sakıncalı olup, uygun yollarla ve belirli aralıklarla buradan uzaklaştırılacaktır.
3-Acil durum ekiplerinin irtibat numaralarını gösterir liste her an görülebilecek yerde asılı olacak,
herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal olay yerine gelerek kendisine
verilen emirleri yerine getirecektir.
4-Yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların bulunduğu dolaplara, kasalara “YANGINDA
İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda
kurtarılmasına öncelik verilecektir.
5- Arşivlere ve depolara ancak görevli personelin nezaretinde girilebilecektir. Buralarda yanıcı madde
bulundurmak yasaktır.
6- Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından yapı önlerine ve civarına itfaiye araçlarının
rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilmelidir.
7- Yangın çıkması halinde olaya müdahale eden personel mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine
gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel,
itfaiye ekiplerinin görevinin yerine getirmede, güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.
8- Birimlerde ve katlarda bulunan yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak,
sökmek veya bunları kullanılamayacak hale getirmek, bozuk bir halde tutmak, her ne surette olursa
olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek
yapı önüne ip çekmek, tente asmak, sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.
9- Yangın söndürme cihazlarının kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki etiketlere
işlenecektir. Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.
B- Elektrik tesisatına ait tedbirler
1- Varsa paratoner yılda bir defa, elektrik topraklama tesisatı, yer değiştiren elemanlarda altı ayda bir,
diğer bölümlerde yılda bir defa yetkili teknik eleman tarafından kontrol edilecek, kontrol sonucu
hazırlanan tutanak (rapor) dosyasında muhafaza edilecektir.
2- Elektrik panolarında sigortaların nerelere ait olduğu belirtilecektir.
C - Bina bölümlerine ait tedbirler
1-Kaçış yolları, kaçış merdivenleri, acil çıkış zorunluluğu, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.
2-Kompresörler (yılda bir defa), basınçlı kaplar (yılda bir defa), buhar ve sıcak su kazanları (yılda bir
defa), hidroforlar (yılda bir defa) periyodik olarak kontrol edilecektir.
3-Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalı ve raylı olmamalı, hemen ve kolay açılabilir özellikte
olmalıdır. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenecek, çıkış yolunda engel
bulunmayacak ve yeterli derecede aydınlatılacaktır. Çalışanların, işyerinin herhangi bir kısmında, ateşe
ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya çıkış kapısına ulaşabilecek uzaklık 30
metreden fazla olmayacak.
D- Söndürme cihazları
Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir.
Buna göre;
1) İç mekânlara uygun tipte ve sayıda yangın söndürme cihazı, ayrıca depolarda ve benzeri yerlerde
gerekli görülen kısımlarında tekerlekli yangın söndürme cihazı bulundurulması gerekir.
2) Taşınabilir söndürme cihazları için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla
alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj
yapılır.
3) Arabalı yangın söndürücülerin TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS
862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.
4) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11602–2 standardına göre yapılır.
Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji
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Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

Servis veren firmalar,

5) Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel
kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik
testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike
altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine,
aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını
geçici olarak bırakmak zorundadır.
E- Acil durum ekipleri kuruluşu ve görevleri
İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Yönetmelikte belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı
olarak görevlendirir.
Birimimiz tarafından, aşağıdaki ekipler oluşturulmuş olup, ekiplerin görevleri aşağıda ve görevlilerin
isimleri EK-I de yer almaktadır.
a) Acil Durum Merkez Ekibi,
b) Yangınla mücadele ekibi,
c) Kurtarma ve tahliye ekibi,
d) Koruma ekibi,
e) İlk yardım ekibi,
f) Güvenlik ekibi,
g) İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi
Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin
yardımcısıdır.
Birim tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları
arasından bir sorumlu görevlendirilir.
F-Yangın güvenliği
Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telsiz, telefon vb.) harekete
geçirmekle beraber önce telefonla (110) itfaiye ’ye haberdar edecektir. Yangın haberini alan, her ekip
kendi görevini yapacaktır.
Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli Amir ile acil durum ekibinde görevli olan
personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme, arama kurtarma, Koruma ve ilkyardım işlerini
yürütür.
G- Eğitim
(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, koruma,
ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler tarafından bilgilendirilir.
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili
bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel
olarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün çalışanlar binadaki
yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı
konularında tatbiki eğitimden geçirilir. Mevzuatın öngördüğü tatbikatlar yapılır.
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Görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından
verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durum Uygulamaları
Uygulama
Madde 6
Madde 6-1- Acil Durum Ekipleri
Acil durum hallerinde sorumlu olan ekipler, Acil Durum Ekipleri Listesinde belirtilir. Acil durum
ekiplerinin ad-soyad ve iletişim bilgileri işyerinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak
bulundurulur. Bu bilgilerin güncelliğinden Acil Durum Ekip Lideri sorumludur.
Acil durum hallerinde sorumlu olan ekipler şunlardır:


Acil Durum Merkez Ekibi



Yangınla Mücadele Ekibi



Kurtarma ve Tahliye Ekibi



Koruma Ekibi



İlk Yardım Ekibi



Güvenlik Ekibi



İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi

Tüm ekipler en az birer kişiden oluşur. Her ekipte bir ekip başı bulunur. Acil Durum Merkezi
Ekibindeki ekip başı aynı zamanda Acil Durum Ekip Lideridir.
Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır.
Acil durum ekipleri donanım ihtiyaçlarını Acil Durum Ekip Liderine bildirerek temin edilmesini sağlar.
Acil durum ekiplerindeki görevlendirmeler personelin eğitimine, yeterliliğine, tecrübesine ve varsa
yasalardaki zorunluluklara göre belirlenir ve gerekirse gerekli eğitimlerin alınması sağlanır.
ACİL DURUM EKİPLERİ ŞEMATİK GÖSTERİMİ

Acil Durum Kriz Masası

Acil Durum Merkez Ekibi

Yangınla Mücadele Ekibi

Kurtarma ve Tahliye Ekibi

Koruma Ekibi

İlk Yardım Ekibi

Güvenlik Ekibi

İlk Hasar Tespit ve
Acil Müdahale Ekibi
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Madde 6-2- Acil Durum Ekiplerinin Görevleri
1) Acil Durum Merkez Ekibi:


Acil durumlarda diğer acil durum ekiplerine ve ilgili kurumlara haber vermek ve koordinasyonu
sağlamak ile görevlidir.



Acil bir durumun ulaştırılması gereken ilk ekiptir.



Haberleşme ağını en uygun şekilde kullanarak olayın baştan sona kontrolünü sağlar.



Olay yerine dışarıdan gelen ekiplerin rahat çalışabilmesi için gerekli ortamı sağlar.



Olay sonrası Acil Durum Tutanağının hazırlanması ve gerekli yasal bildirimlerin yapılması ile
yükümlüdür.

2) Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi


Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün bulunduğu konumda çıkacak yangına derhal
müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek ile görevlidir.



Dışarıdan müdahale ekipleri gelinceye kadar olayın kontrol altında tutulmasını sağlar.



Dışarıdan gelen müdahale ekiplerinin çalışmalarına destek verir.



Yangın dolapları ve yangın söndürme cihazlarının kullanım talimatları hakkında tam bilgi sahibi
olmakla ve kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür.

3) Kurtarma ve Tahliye Ekibi


Acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak ile görevlidir.



Olay sırasında işyerinde ve olay yerinde bulunanların toplanma alanına güvenli bir şekilde
tahliyesini sağlar.



Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamak şartı ile belirlenen malzeme/doküman vb. eşyaların
kurtarılması ile yükümlüdür.

4) Koruma Ekibi


Kurtarılan malzeme/doküman vb. korumak, acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel
panik ve kargaşayı önlemek ile görevlidir.



Toplanma alanında personelin güvenliğini sağlar.

5) İlk Yardım Ekibi


Acil durum sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak ile görevlidir.



Acil durum alarmının verilmesi ile birlikte ilk yardım malzemelerini alarak toplanma alanına
gider ve ilk yardıma hazır olarak bekler.



Dışarıdan müdahale ekipleri gelinceye kadar ilk müdahaleyi sağlar.

6) Güvenlik Ekibi


Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü güvenlikten sorumlu personel/personellerden
oluşur, ilave güvenlik personeli gereksinimine kriz masası başkanı karar verir.



Olay yeri dışındaki bir bölgede kurtarma/yardım çalışmasının yürütülmesi halinde ekip
lideri çalışılan bölgenin kontrol altına alınması, buradaki kurtarma ekipmanları ile
enkazdan çıkan malzemenin emniyetinin sağlanması için gerekli tertibi alır her kurtarma
ekibinden bir kişi ekip lideri tarafından güvenlik görevlisi olarak görevlendirilir.

7) İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi


Mesai haricinde, herhangi bir acil durumun oluşması halinde bina içinde oluşan hasarın
yerinin, boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesini önleyici
tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi yapmaktan sorumlu olan acil müdahale ekibi;
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Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü güvenlikten sorumlu personel/personellerden
oluşur.


İlk hasar tespit ekibi acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen
personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum
Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak personelden
oluşmaktadır



Çalışma saatleri içinde, herhangi bir acil durumun oluşması halinde olay yerinde oluşan
hasarın boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesi önleyici
tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi yapmaktan acil müdahale ekibi sorumludur.

Madde 6-3- Acil Durum Yerleşim Planı
Acil durumlarda kullanılacak toplanma alanları, acil çıkış kapıları ve yangın dolapları ile yangın
söndürme cihazlarının gösterildiği Acil Durum Yerleşim Planı da iş yerlerinde kolayca görülebilecek
yerlerde asılı olarak bulundurulur. Bu bilgilerin güncelliğinden Acil Durum Ekip Lideri sorumludur.
Madde 6-4- Acil Durum Tatbikatları
(1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve
uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır,
denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen
tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren
tatbikat raporu hazırlanır.
(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum
planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.
Tatbikat sonuçları Acil Durum Tatbikat Formu ile kayıt altına alınır. Bu formda belirtilen eksiklerin
giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılır.
Madde 6-5- Acil Durumun Fark Edilmesi
Olayı fark eden personel, panolardaki Acil Durum Ekipleri Listesinde belirtilen Acil Durum Ekip
Liderini arayarak, kısaca olayın tanımını yapar ve olayın yerini bildirir. Acil Durum Ekip Liderine
ulaşılamaması durumda ise Acil Durum Merkez Ekibindeki diğer personellere haber verilir.
Madde 6-7-Acil Durum Ekiplerinin Harekete Geçmesi
Acil Durum Merkez Ekibi aşağıdaki tabloda belirtilen tepki seviyelerine göre diğer acil durum
ekiplerini harekete geçirir, acil durum alarmını devreye sokar, tahliyeyi sağlar ve dışarıdan müdahale
ekiplerini çağırır.

TEPKİ SEVİYESİ

TEPKİLER

Seviye 1:

Acil durum ekipleri harekete geçirilecek.

Kontrol Altındaki
Olay

Alarm çalınmayacak ve kısmi tahliye sağlanacak.

Seviye 2:
Sınırlı Olay:

Seviye 3:
Şiddetli Olay

Acil durum ekipleri harekete geçirilecek.
Alarm çalınacak ve kısmi veya toplu tahliye sağlanacak.
Kontrol sağlanamazsa dışarıdan müdahale ekipleri çağırılacak.
Dışarıdan müdahale ekipleri çağırılacak.
Alarm çalınacak ve toplu tahliye sağlanacak.
Acil durum ekipleri hazır bekletilebilecek.
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Madde 6-8- Dışarıdan Müdahale Ekiplerinin Çağrılması
Aşağıda belirtilen ve dışarıdan destek için aranacak telefonlar Acil Durum Ekipleri Listesi ile işyeri
içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

İTFAİYE
110

AFET VE ACİL DURUM
122

DOĞALGAZ
187

ACİL SERVİS
112

POLİS
155

ELEKTRİK
186

JANDARMA
156

TRAFİK
154

ASKİ
185

Madde 6-9- Acil Durumda Dikkat Edilecek Genel Hususlar


Sakin olun ne olduğunu anlamaya çalışın.



Acil durumun tipini anladıktan sonra bulunduğunuz ortamda size zarar vermesi muhtemel
materyalden uzak durmaya çalışın.



Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın.



Seçtiğiniz yönün en emniyetlisi olduğunu tekrar irdeleyin.



Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir.



Kalmaya ya da kaçmaya hangisine karar verdiyseniz kafanızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete
alın.



Ortamda duman veya gaz varsa solumamaya çalışın, ortamı terk edin (dumanlı ortamı
sürünerek).



Bulunduğunuz mahalli terk ederken acil durum planında belirtilen önlemleri alıp o mahallin
emniyetini sağlayarak terk edin.
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Madde 6-10- Müdahale
1)
ACİL
DURUM

YAPILACAK FAALİYET
1. Telaşlanmayınız ve yangını sorumlu kişilere haber veriniz.
2. Paniği engelleyiniz ve tüm personeli toplanma alanına
toplayınız.

SORUMLU
Tüm Personel
Kurtarma ve Tahliye Ekibi
İlk Hasar Tespit ve Acil
Müdahale Ekibi

3. Gaz vanalarını, elektrik şalterlerini, kapı ve pencereleri
Yangınla Mücadele Ekibi
kapatınız.

YANGIN

4. Kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmadan yanıcı
Yangınla Mücadele Ekibi
maddeleri uzaklaştırınız.
5. Eğer yangın kendi imkânlarınızla söndürülemeyecek kadar Yangınla Mücadele Ekibi
büyük ise; itfaiyeye (110) haber veriniz.
Acil Durum Merkez Ekibi
6. İtfaiye gelinceye kadar yangın dolapları ve yangın
söndürme cihazlarını kullanarak yangını kontrol altında Yangınla Mücadele Ekibi
tutmaya çalışınız.
7. Görevlilerden başka kişilerin olay yerine girmesine engel Yangınla Mücadele Ekibi
olunuz.
Koruma Ekibi
8. Önce canlıları ve daha sonra kıymetli malzeme ve
dokümanları kurtarınız.

Kurtarma ve Tahliye Ekibi
İlk Hasar Tespit ve Acil
Müdahale Ekibi

9. Yaralılara ilk yardım müdahalesini yapınız ve acil servise
İlk Yardım Ekibi
(112) haber veriniz.
Acil Durum Merkez Ekibi
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2)
ACİL
DURUM

YAPILACAK FAALİYET

SORUMLU

1. Telaşlanmayınız ve depremi sorumlu kişilere haber veriniz.

Tüm Personel

2. Sarsıntı halinde o an bulunduğunuz alanda en güvenli
bölgeye geçerek sarsıntının geçmesini bekleyiniz.

Tüm Personel

3. Zemin kat ve çıkışa yakın değilseniz sakın işyerini terk
etmeye çalışmayınız ve asla merdivenlere koşmayınız.

Tüm Personel

DEPREM

4. Sarsıntı sona erdiğinde paniği engelleyiniz ve tüm personeli
toplanma alanına toplayınız.

5. Olay anında toplanma alanında oluşabilecek dış tehlikelere
karşı (hırsızlık, yağmalama vb.) önlem alınız.

Kurtarma ve Tahliye
Ekibi
İlk Hasar Tespit ve Acil
Müdahale Ekibi
Koruma Ekibi
Güvenlik Ekibi

6. Oluşan veya oluşabilecek patlama, parlama veya alevlenme
Yangınla Mücadele Ekibi
gibi durumlar için önlem alınız.
7. Gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatınız.

8. Önce canlıları daha sonra kıymetli malzeme/dokümanları
kurtarınız.

Yangınla Mücadele Ekibi
Kurtarma ve Tahliye
Ekibi
İlk Hasar Tespit ve Acil
Müdahale Ekibi

9. Yaralılara ilk yardım müdahalesini yapınız ve acil servise
İlk Yardım Ekibi
(112) haber veriniz.
Acil Durum Merkez Ekibi
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3)
ACİL
DURUM

YAPILACAK FAALİYET

SORUMLU

1. Telaşlanmayınız ve sel veya su baskınını sorumlu kişilere
haber veriniz.

Tüm Personel

SEL VE SU BASKINI

2. Paniği engelleyiniz ve olayın olduğu bölümdeki tüm
personeli toplanma alanına toplayınız.

Kurtarma ve Tahliye
Ekibi
İlk Hasar Tespit ve Acil
Müdahale Ekibi

3. Gaz vanalarını, elektrik şalterlerini, kapı ve pencereleri
Yangınla Mücadele Ekibi
kapatınız.
4. Olay kontrol edilemeyecek şiddette ise afet ve acil durum
Acil Durum Merkez Ekibi
yönetimine (122) haber veriniz.

5.Önce canlıları ve daha sonra kıymetli malzeme/dokümanları
kurtarınız.

Kurtarma ve Tahliye
Ekibi
İlk Hasar Tespit ve Acil
Müdahale Ekibi

6. Yaralılara ilk yardım müdahalesini yapınız ve acil servise
İlk Yardım Ekibi
(112) haber veriniz.
Acil Durum Merkez Ekibi

7. İşyerine su girecek yerlere bariyerler kurunuz.

Kurtarma ve Tahliye
Ekibi
İlk Hasar Tespit ve Acil
Müdahale Ekibi

4)

(ÇEVRE VE İŞ KAZALARI)

DİĞER KAZALAR

ACİL
DURUM

YAPILACAK FAALİYET
1. Telaşlanmayınız ve kazayı sorumlu kişilere haber veriniz.

SORUMLU
Tüm Personel

2. Olayı ve olay yerini kontrol altında tutmayı sağlayınız.

Acil Durum Ekipleri

3. Dışarıdan destek için gerekli kurumlara haber veriniz.

Acil Durum Merkez Ekibi

4. Yaralılara ilk yardım müdahalesini yapınız ve acil servise
İlk Yardım Ekibi
(112) haber veriniz.
Acil Durum Merkez Ekibi
5. Kaza ile ilgili bildirimleri yapınız.

Acil Durum Ekip Lideri
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5) Kimyasal Tehlikeler
Kimyasallar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde toksik etkileri olan zehirli gazlardır. Çoğu
kimyasallar ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olmaktadır. Yaralanmaların ciddiyeti, kimyasal
maddenin miktarına ve kimyasal maddeye maruz kalınan süreye göre değişmektedir.
Bir kimyasal maddeye 3 şekilde maruz kalınabilir:
1.

Kimyasal bir maddeyi solumak,

2.

Kimyasal maddeden etkilenmiş yiyecek, su yada ilaç almak,

3. Kimyasal maddeye dokunmak, ya da kimyasal maddeyle temasa geçmiş olan giysi ya da benzeri
nesnelerle temasa geçmek,
Olağandışı bir durum algılamadığınız durumlar da dahi kimyasal maddelere maruz kalabilirsiniz
6) İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler
Bir işçi yaralandığı zaman, yaralıyı görerek ilk yardıma sevk etmek için gerekli tedbirleri almakta
birinci derecede işvereni sorumludur. Bu nedenle, varsa iş güvenliği uzmanı/mühendisi/teknik elemanı,
derhal haberdar edilmelidir.
Yapılacak işlemler;
1. İş kazasına uğrayan personele derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.
2. İşyeri kaza raporu düzenlenir.
- Mümkün ise olay yeri fotoğrafları alınır.
- Daha sonra, iş güvenliği uzmanı tarafından kazanın sebebi için acele bir soruşturma yapılmalıdır. Söz
konusu soruşturma hata tespiti için değil, iş kazasının tekrarını önlemek için tavsiyelerde bulunmak
amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı/mühendisi/teknik elemanı olaya ilişkin bütün
verileri düzenleyeceği “Kaza Analiz Raporuna” yazılacaktır.
3. Şahitlerin ve kazazedenin ifadesi alınır. İfade alımında personelin ilk amirinin olmasına özen
gösterilmelidir.
4. İşyerinde meydana gelecek iş kazası, kolluk kuvvetlerine yazı ile derhal, ilgili Sosyal Güvenlik
Merkezine Form ve yazı ile (istenildiğinde internet ortamında) üç iş günü içinde bildirilir. Bildirim
yükümlülükleri ve süreleri ile ilgili mevzuatta değişiklik olması halinde bildirimler yeni mevzuata göre
yapılır.
5. Ölüm, uzuv kaybı, sürekli iş görmezlik ve uzun süreli iş günü kaybı ile sonuçlanan ciddi kazalarda
kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.
- İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi
- İşe giriş sağlık raporu
- İş Sözleşmesi
- Alınan eğitimlerin belgesi
- Kişisel koruyucu zimmet formları
- Varsa risk analiz tablosu
- Kişiye yapılan uyarı yazıları (kaza ile ilgili)
- Kaza ile ilgili İSG Kurul tutanakları,
- Kazazedeye ait görev tanımları,
- Kazazedeye tebliğ edilmiş olan iş güvenliği ve diğer çalışma talimatları,
- Ustalık ve/veya yeterlik belgeleri (Kasaplık, operatör, kazan, elektrik, kaynak vb.)
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Madde 6-11- Tahliye
Acil durumlarda işyerinin, belli bir tahliye planı olmadan iş yerini düzenli bir şekilde tahliye etmesi
mümkün değildir. Acil durumlarda oluşabilecek telaşlardan dolayı işyerinin tahliyesi sırasında ciddi
yaralanmalar olabilir. Tahliyenin sağlıklı yapılabilmesi için önceden yapılan tatbikatlara ve o tatbikatlar
sırasında kazanılan doğru alışkanlıklara bağlıdır. Bu yüzden personele sık sık acil durum tahliye
tatbikatları yaptırılmalı ve karşılaşılan sorunlar birlikte paylaşılarak bir daha tekrar edilmemesi
tavsiyesinde bulunarak bu tür tatbikatlarda en doğru alışkanlıklar kazandırılmalıdır.
Tatbikatların sağlıklı yapılabilmesi için tahliye planındaki her bir yapı ve katları için yapılan ve katlara
astığı tahliye planına göre hareket edilmelidir. İşyerinin hangi koridorları ve acil çıkış merdivenlerini
kullanacağı bu planda belirtilmiştir.
Acil durum alarmı ile tüm çalışanlar düzenli bir şekilde ve en uygun acil çıkış yolunu kullanarak
toplanma alanına gider.
Kurtarma Ekibi tahliye esnasında tüm bölümleri kontrol ederek olay yerinde kimsenin kalmadığından
emin olur ve olay yeri giriş ve çıkışlarını kontrol altına alır.
Acil Durum Ekip Lideri tarafından “Acil Durum Sona Erdi” uyarısı gelmedikçe personel toplanma
alanını terk etmez.
ACİL TOPLANMA BÖLGESİ: Fen Bilimleri Enstitüsü binası giriş kapısının önünde bulunan alandır.

Madde 6-12- Durumun normale dönmesi
Acil Durum Ekip Lideri tarafından yapılan “Acil Durum Sona Erdi” uyarısı, durumun normale
döndüğünü gösterir.
Tüm personel güvenli bir şekilde işlerinin başına döner.
Acil Durum Ekip Lideri tarafından Acil Durum Tutanağı hazırlanır ve gerekli değerlendirme yapılır.
İhmaller ve alınması gereken önlemler belirlenir ve böylece olayın tekrar edilmesi önlenmiş olur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tutanak ve Ekler
Madde 7- Tutanak
İşbu Acil Durum ve Tahliye Planı tarafımızdan 01.03.2017 tarihinde düzenlenerek imza altına
alınmıştır.

EKİP ÜYELERİ

UNVANI

ADI SOYADI

İşveren Vekili

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Kadri Zafer KARAER

İş Güvenliği
Konusunda Eğitim
Almış Personel

Mühendis

Engin MÜLAZIMOĞLU

İşyeri Hekimi
Eğitimi Almış
Personel

Tabip

Dr. Funda KOCAAY

İşyerindeki bütün
birimleri temsil
eden çalışan

Genel Sekreter Yrd.

Gülşen KAPUCU

İşyerindeki bütün
birimleri temsil
eden çalışan

Enstitü Sekreteri

Dilek BADEM

İşyerindeki Çalışan
Temsilcisi
(Türk Eğitim Sen)

Tekniker

Osman ŞAFAK

Destek Elemanı

Mühendis

Erdal ÖZTÜRK

İMZA
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Madde 8- Ekler
EK-I Acil Durum Ekipleri Listesi
EK-II Acil Durum Tatbikat Formu
EK-III Acil Durum Tutanağı
EK-IV Yangın Tüpü Kullanma Kılavuzu
EK-IV Ank. Üniversitesi Yangınla Mücadele Talimatı
EK-V Acil Durum Yerleşim Planı (kat krokileri)

ACİL DURUM EKİPLERİ LİSTESİ
ACİL DURUM KRİZ MASASI YÖNETİM KADROSU
Görevi

Adı ve Soyadı

Birimi

İletişim Bilgileri

Acil Durum Yetkilisi (Müdür)

Prof. Dr. Kadri Zafer KARAER

Sağlık Bilimleri Ens.

0 312 316 66 71

Müdür

Prof. Dr. Atila YETİŞEMEYEN

Fen Bilimleri Ens.

0 312 316 60 34

Müdür Yrd

Doç. Dr. Fatma KARAKOÇ

Fen Bilimleri Ens.

0 312 316 60 34

Müdür Yrd

Yrd. Doç. Dr. Suna ERTUNÇ

Fen Bilimleri Ens

0 312 316 60 34

Enstitü Sekreteri v.

Mevlüt ERTEKİN

Fen Bilimleri Ens

0 312 316 60 33

Enstitü Sekreteri

Dilek BADEM

Sağlık Bilimleri Ens.

0 312 316 66 71

Genel Sekreter Yrd.

Gülşen KAPUCU

Rektörlük

0 212 60 40/2322

İşyeri Hekimi

Dr. Funda KOCAAY

Aile Hekimliği

0 532 553 66 16

İş Güvenliği Uzmanı

Engin MÜLAZIMOĞLU

Ziraat Fak.

0 536 237 66 86

Birimi

İletişim Bilgileri

ACİL DURUM MERKEZ EKİBİ
Görevi

Adı ve Soyadı

Ekip Lideri

Doç. Dr. Fatma KARAKOÇ

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 316 60 34

Ekip Personeli

Mevlüt ERTEKİN

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 316 60 33

Ekip Personeli

Ayşegül ULUSOY

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 11 56

Ekip Personeli

Nurcan USLU

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 11 47

Birimi

İletişim Bilgileri

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 11 55

YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ
Görevi

Adı ve Soyadı

Ekip başı

Fatih KILIÇARSLAN
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Ekip Personeli

Abdurrahman ÖNAL

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 12 74

Ekip Personeli

Sedat KARAHAN

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 11 47

KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ
Görevi

Adı ve Soyadı

Birimi

İletişim Bilgileri

Ekip başı

Ayşe OLCAY

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 11 56

Ekip personeli

Metin KIZILAY

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 11 50

Birimi

İletişim Bilgileri

KORUMA EKİBİ
Görevi

Adı ve Soyadı

Ekip başı

Mevlüt ERTEKİN

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 316 60 33

Ekip personeli

Hakan PİRBUDAK

Güvenlik

0 537 025 08 99

Ekip personeli

Hakan BELİN

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 10 09

Birimi

İletişim Bilgileri

İLK YARDIM EKİBİ
Görevi

Adı ve Soyadı

Ekip başı

Mevlüt ERTEKİN

Fen Bilimleri Enstitüsü

0312 316 60 33

Ekip personeli

Ayşegül ULUSOY

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 11 56

Ekip personeli

Seval KANDEMİR

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 11 57

Birimi

İletişim Bilgileri

GÜVENLİK EKİBİ
Görevi

Adı ve Soyadı

Ekip Başı

Alaattin TOPRAK

Güvenlik

0 505 373 62 86

Ekip personeli

Talip ACAR

Güvenlik

0 535 861 81 75

Ekip personeli

Haşim DEMİR

Güvenlik

0 536 822 39 05

Ekip personeli

Ahmet ÜÇLER

Güvenlik

0 533 259 57 06

Ekip personeli

Ali BAYRAM

Güvenlik

0 505 569 81 24

Ekip personeli

Cihat ÖZBEK

Güvenlik

0 312 596 12 12

Ekip personeli

Yalçın CÖMERT

Güvenlik

0 545 355 35 28

Ekip personeli

Mehmet ÖZEN

Güvenlik

0 532 627 68 45

Ekip personeli

Orhan EREN

Güvenlik

0 505 510 19 25

Ekip personeli

Muzaffer KÖSE

Güvenlik

0 506 514 02 58
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Ekip personeli

Yıldıray MERAL

Güvenlik

0 505 956 88 23

Ekip personeli

Ufuk KARABAĞ

Güvenlik

0 506 273 37 43

Ekip personeli

Ramazan ÇAVUŞ

Güvenlik

0 536 230 98 94

Ekip personeli

Hüsnü SEVİM

Güvenlik

0 544 209 76 25

Birimi

İletişim Bilgileri

İLK HASAR TESPİT VE ACİL
MÜDAHELE EKİBİ
Görevi

Adı ve Soyadı

Ekip Başı

Alaattin TOPRAK

Güvenlik

0 505 373 62 86

Ekip personeli

Nuh EKİZ

Güvenlik

0 537 393 73 33

Ekip personeli

Leyla AKAY

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 316 60 34

Ekip personeli

Harun BATTAL

Fen Bilimleri Enstitüsü

0 312 596 10 89
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ACİL DURUM TATBİKAT FORMU
Tatbikat tarihi
İhbarlı

Tatbikat cinsi

İhbarsız

Tatbikat senaryosu

Başlangıç

:

Bitiş

:

Tatbikat süresi
Alarmın verildiği saat
Alarmı veren
Müdahaleye başlama süresi

:

Tahliye süresi

:

Alarmdan sonra

Kullanılan
ekipmanlar

Katılan ekipler

Değerlendirme

Zayıf

İyi

Orta

Çok İyi

Görüşler

Formu hazırlayan

İmza
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ACİL DURUM TUTANAĞI
Acil durumun türü
Olay yeri
Olay çıkış tarihi ve saati
Olayın çıkış sebebi
Acil durumdan
etkilenen

Personel

Hafif yaralı

Ekipman sayısı

Tamir olacak

Ağır yaralı

Ölü

Hurdaya ayrılacak

Müdahale türü
Dışarıdan herhangi bir
destek alındı mı?

Hayır

Evet
Açıklama:

Yapılan müdahaleler ve
alınan tedbirler

Olay bitiş tarihi ve saati

İşbaşı tarihi ve saati

Değerlendirme

Tutanağı hazırlayan

İmza
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ACİL DURUM YERLEŞİM PLANI

Tahliyelerin sağlıklı yapılabilmesi için işverenin tahliye planındaki her bir kat için yaptığı
ve katlara astığı tahliye planına göre hareket edilmelidir. İşyerinin hangi koridorları ve acil çıkış
merdivenlerini kullanacağı bu planda belirtilmiştir.
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