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*iqyerinde Acil Durumlar Hakkrndaki Yonetmelik Madde l4:

(l) Kampiiste veya yakrn gevresinde, belirlenmig olan acil durumlarr etkileyebilecek veya yeni acil

dr.u.lurin ortaya grkmasrna neden olacak degitikliklerin meydana gelmesi halinde acil durum planr

lamamcn veya klsmen Yenilenir.
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1 GENEL HUKUMTER

1.1 Amac

Aga[rda sicil bilgileri bulunan Yrldrz Teknik Universitesi Kimya Metalurji Fakilltesi'nin

guglu ve zayrf yonlerini belirleyerek, dr5arrdan gelecek tehdit ve ftrsatlar kargrsrnda

personelinin ve 6Erencisinin haztrltklt olmastnr sa[lamak,

Gergeklegen acil durumlara ilk miidahaleyi yapmak,

Acil duruma destek igin gelen profesyonel ekibe (Emniyet, itfaiye, Arama Kurtarma

Ekipleri vb.) yardtmct olmalartnl saflayacak gerekli efitim faaliyetlerini planlamak,

GerektiEinde bastn, yaytn organlart ile yetkili mercileri y6nlendirmektir.

Kurum Qalr5an Saytst Sicll No

Kimya Metalurji FakUltesi 200 1-8542-01-0 1- 12 37 7 09-03 4-

33-51-000-025

f.2 Olasr Acil Durumlar
yangrn: Tehlike do[uran, iin0 ahnamayan veya sondiiriilemeyen ve neticesinde madden ve

manen zararlar getiren atese yangrn denir. Difer bir tanlmlyla ise, katl, slvl veya gaz halindeki

yanrcr maddelerin oksi.ien ile birle5erek tst alarak kontrol drgl yanmastdtr'

Deprem: Yerkabulunda meydana gelen tektonik hareketler sonrastnda geli5en can ve mal

kayrplarrna neden olan bir afet durumudur. Tektonik hareketler neticesinde faylartn

(krrrklarrn) arastnda meydana gelen enerji boSalmasr olarak da adlandrrtltr'

sabotaj: Herhangi bir $irketin veya gal5an personelinin cantna, mal varh[rna, faaliyetine ve

imaj kaybrna y<inelik bombalama, yrkma, zehirleme ve kasttlt hizmet drSt brrakma vs. gibi

zarar verici hareketlerin tilmilne denir.

Teriir: Cebir ve siddet kullanarak; baskr, korkutma, ytldtrma, sindirme veya tehdit

yontemlerinden biriyle, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik diizeni deEistirmek, Devlet

otoritesini zaafa u[ratmak veya yrkmak veya ele gegirmek, temel hak ve hurriyetleri yok

etmek, Devletin can ve mal givenli[ini, kamu dtizenini veya genel sa[h[r bozmak amactyla

bir orgiite mensup ki5i veya ki5iler tarafrndan giriSilecek her tirrlii su9 teSkil eden eyleme

denir.
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Su Baskrnt: Ya!mur sularr, borulartn patlamasl, beton su deposunun delinmesi veya

gatlamast gibi herhangi bir nedenle binanrn zemin seviyesi altrndaki bolumlerini su basmast

olayrdrr.

Savag: Ulkenin tamamtntn acil durum dnlemi almastnt gerektirecek bir olaydtr. Sava5

durumunda Kurum faaliyetlerinin devamt yerel idareler ve kurum ijst yonetimin alacaEl

kararlara ba!hdrr.

ig Kazasr: ig yerinde meydana gelen, gahganlarda, araglarda, makinelerde, donantmlarda ve

gahgma dilzeninde manevi ve maddi zararlara sebep olan istenmeyen, beklenmeyen ve

6nceden planlanmayan olaylardlr.

Kimyasal Madde Diikiilmesi ve Stzrntr: Qevre kirlilili olugturan malzeme ve/veya atrklarr

tehlikeli ortam olusturmasldlr.

Ytldtnm Diigmesi:Yrldrrrm, bulut ile yer araslnda meydana gelen y0ksek gerilimli bir elektrik

bogalmastdtr.

sal$n: Belirli bir populasyonda, belirli bir zamandiliminde, bir infeksiyon hastah[rna

yakalanan bireylerin saytstnda artl9.

Zehirlenme:Vi.icuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonlartn

bozulmastdtr.

Elektrik carpmast:Bir ya da daha fazla insanrn 0zerinden elektrik aklmlnln gegip, elektrik

akrmrnrn v|cut ile temas eden ilk yerin belli bir siireyle actmast (veya ba5ka tepkiler vermesi)

durumuna denir.

Frrtrna:Cok Siddetli esen r0zg6rrn meydana getirdiEi hava hareketleridir'

1.3 Kapsam

o Titm yrldrz Teknik 0niversitesi KiMYA METALUR i FAKULTES| 'nin galtganlartnt,

6Erencilerini, ziyarete gelen misafir ve alt isveren personelini kapsar'

o Universite'nin genel Acil Durum Eylem Plant bulunmakta olup, bu planda KiMYA

METALURJi FAKULTES| Personeli arasrndan segilen acil durum ekipleri yer almaktadrr.

Unlversite biinyesindeki her isyeri igin ozel durumlar dikkate allnarak ayrt ayrr Acil Durum

Eylem Planlarr da hazrrlanmrg olup Fakoltelerin web sayfalarrnda yayrmlanmr5ttr.
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L.4 Dayanak
. 5331 SayrL i5 Safihgr ve G0venlifi Kanunu

o isyerlerinde Acil Durumlar Hakkrnda Yonetmelik

. ilkyardrmY6netmeliEi

. Y0-061 Yrldrz Teknik Universitesi AfetveAcil Durum Yiinetimi Ytinergesi

2 OIAYIARA MUDAHATE SEKitLERi VE ASAMAIARI

2.f 6nleme ve Engel Olma

Kampis iginde yaprlan her tilrl0 Callsma ve aktivite ile birlikte, KiMYA METALURJi raxUrrrsi

bina ve tilm i5letme unsurlarr dikkatli bir Sekilde g<izlemlenecek, gahgmalar strastnda veya

sonrastnda olu5abilecek yangln, i5 kazast, gevre kirlilifi ve maddi hasarh olaylarln olu5mast

engellenecektir. onlemenin etkili ve verimli olmasr igin tiim galr5anlar tespit ettikleri hususlart

zaman kaybetmeden bildirmekle g<irevli olup, denetim, nezaret ve isveren ve iSveren vekili

tarafrndan safl anacakttr.

2.2 Erken Miidahale ve Kontrol Altrna Alma

Kampiis iginde bulunan faki.iltede yiiriit0len ti.im faaliyetler esnastnda, i5in ozelli!inden

kaynaklanan ani durum defi5iklikleri, gah5anlarrn tedbirsiz ve dikkatsiz gahgmasl ve bazt unsurlar

sonucu meydana gelen yangrn, ig kazasr, gevresel kirlilik vb. olaylara zamantnda ve dolru bir

5ekilde m0dahale edilerek olasr can ve mal kayrplartntn azaltllmasl sa[lanacaktlr.

2.3 Olaylarr izleme

Kampiiste yaprlan gah5malar ile tilm faaliyetler esnaslnda meydana gelebilecek yangln is

kazalarr, gevresel olaylar vb. durumlara zamantnda, dogru ve bilingli bir 5ekilde miidahale

edilememesi durumunda olayrn kontrol drSrna grkabilece[i delerlendirilecek, bunun sonucunda

daha fazla biiyuyerek kaylplarrn artmamasl igin gerekli 6nlem ve tedbirler iSveren/ iSveren vekili

tarafrndan altnacakttr.
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3 Yiik0mliiliikler

3.1 Yiinetimin Yiikiiml0lukleri
. Kampi.ls ortamtnda var olan ya da dr5arrdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu

tehlikelerin riske d6niigt0[i durumlarda kontrol tedbirlerinin kararlagtrrtlmast amactyla

yaptlmasr gerekli galrgmalarr yapmahdrr.

. EEitim dEretim faaliyetlerini ve personelleri etkileyecek acil durumlarr dnceden

deferlendirerek muhtemel acil durumlart belirlemelidir.

o Acil durumlarrn olumsuz etkilerini onleyici ve srnrrlandrrrcr tedbirleri almaltdtr.

o Acil durumlarrn olumsuz etkilerinden korunmak ilzere gerekli olgi.im ve

delerlen d irmele ri YaPmahdrr.

. Acil durum planlartnt haztrlamah ve tatbikatlarln yaptlmastnt saElamalldlr'

. Acil durumlarla mucadele igin kampi.isUn boyi.iklnEil ve tagtdrEr dzel tehlikeler, yaptlan

itin niteliEl, personel ve tifrencilerin sayrsr ile ortamda bulunan diler kisileri dikkate

alarak; cinleme, kurtarma, koruma, tahliye, yangrnla m0cadele, ilk yardrm ve benzeri

konularda uygun donantma sahip ve bu konularda eEitimli yeterli sayrda gahSanr

gdrevlendirmeli ve her zaman haztr bulunmalartnt saflamaltdtr'

o ozellikle ilk yardrm, acil trbbi m0dahale, koruma, kurtarma ve yangrnla miicadele

konularrnda, gerekli kurumlarla irtibatr saElayacak gerekli diizenlemeleri yapmaltdrr.

. Acil durumlarda enerji kaynaklannrn ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz

durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek 5ekilde devre drgr

brraktlmast ile ilgili gerekli dirzenlemeleri yapmaIdrr.

. varsa alt igveren ve gecici i$ ili$kisi kurulan iSverenin gahganlarr ile ziyaretgi gibi

kampilste bulunan diger kiSileri acil durumlar konusunda bilgilendirmelidir'

3.2 T0m PaydaglarrnYiiktimliilfikleri
o Acil durum planrnda belirtilen hususlar d6hilinde ahnan onleyici ve stntrlandtrtct

tedbirlere uYmaltdtr.

. Kampiis icindeki makine, cihaz, arag, geree, tesis ve binalarda kendileri ve di[er ki5ilerin

saEhk ve gilvenliEini tehlikeye diig0recek acil durum ile karSrlagtrklarr nda; acil durumla

ilgili g<irevlendirilen sorumluya veya en yakrndaki giivenlik personeline haber

vermelidir.
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Acil durumun giderilmesi igin, ilgili kuruluSlardan olay yerine intikal eden ekiplerin

talimatlanna uymalrdrr.

Acil durumlar strastnda kendisinin ve galt5ma arkadaglartntn hayatlnr tehlikeye

dtigiirmeyecek gekilde davranmahdrr.

AciL DURUM YONETiMi MERKEZiVE ACit DURUM EKIPLER|

Acil Durum Yiinetimi Merkezi, kampiis igerisinde meydana gelen olaylarla ilgili hrzh bir gekilde

tarama yaparak olayrn bfiyiiklii[i.i etkilenen alan ve etkilenen canlt saytstna iliSkin bilgileri igeren

ilk degerlendirmeyi il Afet Acil Durum Yonetim Merkezine ivedilikle bildirmek ve olay

b<ilgesindeki acil durum ekiplerinin sorunsuz ve sorekli bir Sekilde ula5mast igin gerekli trafik

emniyet ve gevre gtivenli[i tedbirlerini almak amactyla gerekli durumlarda kurulur-

RektdrUn veya grirevlendireceEi Rekt6r Yardrmcrsrnrn Bagkan|frnda, Genel Sekreter, Yapr i5leri

Teknik Daire Bagkanr, Ofrenci i5leri Daire Bagkanr, Sa[lk Kiiltarr ve Spor Daire 8a5kanr, Bilgi iglem

Daire Ba$kanr, Destek Hizmetleri gube Miidiirii, iletigim Koordinatdrii, i5 Sallrfr ve GirvenliEi

Koordinatorii ve Sivil Savunma Uzmant' ndan olugur. Afet ve acil durumun yeri ve t0rtine gdre

Fak0lte/Enstitil/yiiksekokul, Rektiirlilkve diEer birimlerin y6neticileri ile 6[renci temsilcileri

ga[rrlabilir. Merkezin Sekretaryasr Sivil Savunma Birimi taraflndan yiiriltUliir'

4.L Acil Durum EkiPleri
yangrn, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanlann tahliyesini sa[layan, olaya ilk

miidahaleyi yapan, kurtarma, koruma, s6ndurme i5lerine katrlan ve gerektiEinde ilk yardtm

uygulayan ekibi ifade eder. Ekip bagr, aynr zamanda i9 diizenlemeleri uygulamakla g<irevli Acil

Durum Liderinin yardrmcrsrdrr. Kendisine ba#r acil durum ekiplerini g<irevlendiren, harekete

geqiren, kontrol eden ve acil duruma mildahale edilmesini saflayan ki5i olarak Genel Sekreter

taraftndan gorevlendirilir. Ekiplerin bagrnda bulunan ki5i Acil Durum Yiineticisi'ne rapor verir.

Ekip baSrnrn diler giirevleri aga[rdaki gibidir;

o Acil durum nedeniyle ortaya grkmasr muhtemel panik ve kargagayt tinleyip, diizenli

haberle5meyi sa[lar.

. Bina sorumlularr veya acil durum ekip iiyeleri elektrik 5alter ve sigortalarl ile dogalgaz ve

su vanalartntn kapattlmastndan sorumludur.
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Kolluk kuwetlerine ve Acil Durum Yoneticisi'ne yardtmct olur.

Toplanma bcilgesinde koordinasyonu sallar ve saytm yapar.

Hijyen, sterilizasyon ve baktm faaliyetlerinin devamhlr[rnr tesis eder.

yo do ga(evlendireceoi

Gen€lSekeier
yo do g6revlendirecegi

Acil Durum Y6neticisi

4.1.1 Siindiirme Ekibi

. Yangrn elitimi almrg so[ukkanh personelden segilmelidir.

. Yangrn esnasrnda Ekip Liderinin talimatrna uygun olarak ilk miidahaleyi gergeklestirir.

o Ekip liderinin tahliyeyi ba5latmasr talimatr iCin gerekli koordinasyonu sa[lar, yanglnln

biryiiklUEil konusunda bilgi verir.

. yangtn esnasrnda acil galrr olarak 112 ile irtibata geqip itfaiyeye haber verir.itfaiyeye destek

sallar, bina konusunda bilgi verir.

ACiL DURUM BYLEM PLANI
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. Sdndiirme ekibi yangtn yerinin altrndaki, 0stilndeki ve yanlartndaki alanda gereken tertibatr

alrr, yangrntn geniglemesini 6nlemeye ve sondi.irmeye 9ah9rr.

. yangtn dr5rndaki acil durumlara Acil Durum Ekip Liderinden gelecek talimata uygun olarak

m0dahaleyi gergekle$tirir.

4.L.2 Kurtarma Ekibi

. yangtn ve difier acil durumlarda can ve kritik ve hayati deEer ta$lyan ekipman, servis ve

malzemelerin kurtarma gtirevleri ni gergeklegtlrlr.

. Kurtarma ekibi 6ncelikli g<irevi canllarr kurtarmaktrr. Daha sonra acil durumlarda ilk

kurtarrlacak evrak, dosya ve di[er e5yayr, olay yerinde bulunanlartn da yardtml ile ve b0ro

5eflerinin nezareti alttnda mumkunse guvallara ve torbalara koyarak bo5altrlmaya haztr

hele getirir.

o Tahliye olanlarrn saytmtnt yaparak eksik olup olmadr[tnr belirler ve Acil Durum Ekip

Liderine rapor verir.

. Kaylp personeli tespit edip, olasr yerlerini belirler.

4.1.3 Koruma Ekibi

. Koruma ekibi, kurtarma ekibince kurtarrlan malzeme ve evrakt korur.Acil durum

nedeniyle ortaya gtkmast muhtemel panik ve kargasayl onler'

. Tehlikeli alanlan tespit eder ve gegise kapatlr.

o Toplanma b<ilgesinin ve kagr9 yollarrnrn diizeninden sorumludur'

. personeli acil grkri kaprlarrna yonlendirir ve panak yapmadan drgartya grkr5larrnt organize

eder. Tek bir kaprda yr[rlma olmamasr igin gerekirse di[er 9rkr9 kaptlartntn giivenli olup

olmadt[rna bakarak personeli di[er kaprlara yonlendirir'

. Acil durumda tiim gahsanlarrn gilvenll tahliyesini saElar'

. Yask, engelli, hamile gibi clzel politika gerektiren galtgan olmast durumunda; acil

durumlarda tahliye igin yardrmcr olmak iizere bu ekipten veya galt5ana yakrn konumda

bulunan bir refakatgi belirlenir.
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4.1.4 ilkyardrm Ekibi

. ilkyardrmcr eEitimi almtS sertifikah ilkyardrmcr personelden olu5ur.

. Kampiiste ahnmtg ilkyardrm tedbirlerini siirekli kontrol altlnda tutar.

. Kampitste meydana gelen yangrn, patlama, ig kazasr vb. durumlarda di[er ekip Sefleri ile

koordineli galt5tr.

o Ki$ilerin yaralanmasr ile sonuglanan olaylarda ekip ilyelerini acilen sevk ederek ilkyardtm

gahgmalartnt y<inetir.

. Meydana gelen yaralanmalara, kurtarma ekipleri tarafrndan kurtartlan yarahlara ilk yardtm

yapar.

. Ambulans veya profesyonel saflrk gdrevlileri gelinceye kadar hastaya gerekli ilk

miidahaleyi yapar.

o Sevk edilen hasta ve yaraltlartn durumlartnt takip eder.

o Gcirevli personelin ilkyardrm tedbirleri konusunda katrhmlarrnr sallar'

. Kampiiste ilkyardrm amactyla bulunan sedye, ilag, sargr malzemelerl vb. arag-gereg ve

cihazlann tespitini yapar, eksilenlerin tamamlanmaslnl saElar.

. Tespit edilen aksakhklarr, Acil Durum Ekip Lideri, isveren veya i'veren vekiline bildirerek

bunlartn giderilmesini saElar ve takibini yapar.

4.1.5 Haberlegme ve Giivenlik Ekibi

o Vardiyada bulunan gOvenlik amiri ve gUvenlik personeli diger binalar, birimler ve

kampi.isler arasr iletigimi saElar.

o itfaiye, ambulans vb. acil durum gafrr numaralarrndan 112 yi aranmast ve ekiplerin do[ru

ytinlendirilmesini sailar.

o Ekip liderinin talimatlaflna g6re ekipler arasr iletigimi sallar ve ekip liderinin talimatlartntn

iletilmesine yardtmct olur.

. Bina giri$lerinde bulunarak giri5 ve gtkrglart kontrol eder.

. Kampits giriSinde bulunarak giri5 ve grkrSlarr kontrol eder, kamp0se yaprlacak yrfima ve

saldtrtlara engel olur.
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5 YANGIN

5.1 Yangrna Sebep Olan Fakt<irler

. Havalandrrmanrn olmadr[r yerler, (benzin, tiner ve solvent gibi havada ugucu

bilegenlerine ve molekilllerine ayrrlarak 1 litresi 200 litre hacme ula5an gazlartn neden

olaca!r patlamalar.

. Elektrik,

o Yantct stvtlar,

. Mekanik kazalar,

. lsrtma ve aydrnlatma sistemlerindeki arrzalar,

. Yanrcr gazlar, (dofialgaz, metan gazt, LPG, propan, asetilen gibi)

. Kaynak, kesme ve ta5lama iglerinde tst kaynaklartntn kontrol altrna altnmamast,

. Kimyasal maddelerin depolama hatalarr, (su ve potasyum gibi kimyasal tizellili itibariyle

karr5malarr halinde kimyasal reaksiyon verecek maddeler)

. Kimyasal maddelerin kullantm hatalart,

o oksijen ve yag etkilesimine kargt gerekli 6nlemlerin altnmamasl,

o ihmaller,

. DoEal afetler,

. Sabota.i,

. Yangtna kargr gerekli <inlemlerin altnmamast

5.2 Yangrna Kargr Cah;ma Ortamtnda Ahnacak Tedbirler

o Laboratuvar, otopark vb. kapah alanlarda ve patlayrcr ortam oluSturubilecek yerler

igerisinde sigara igilmesine izin verilmemelidir.

. Kullanrlmayan elektrikli cihazlartn salterleri kapattlmah veya figi gekilmelidir.

o Temizlik ve bakrm igin kullanrlan yalh bez pargalarr PL-106 numaralr Atrk Y6netim Plantna

uygun olarak depolanmalt ve bertaraf edilmelidir.

o Kullanrlan ekipman ve envantere gtire uygun tipte yangrn s6ndilrilc0 bulundurulmahdrr.

o Uretim alanrnda statik elektrigin yangrn riskine neden oldulu yerlerde topraklama

yaprlmah, statik elektriEe kar5r <inlem altnmahdtr.

o Tum kampuste yangrn scindiirme tupleri Sivil Savunma Uzmanlfir Birimi tarafrndan kontrol

edilmektedir. FR-1210 nolu Yangtn Dolabr Ayhk Kontrol Listesi ve FR-1188 nolu Yangln T0p0
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Ay[k Kontrol Listesi formlarrntn bina sorumlularr taraftndan her ay kontrol edilerek

eksiklikler igin Sivil Savunma Uzmanh[r Birimi ile ileti$ime gegmesi sa!lanmaLdrr.

5.3 Yangrna Kargt Kimyasallar ile ilgili Ahnacak Tedbirler

o Tirm kimyasallar gerektifi Sekilde etiketlenmis ve kapak kaplarda saklanmahdrr.

. Kimyasallann kullanrldrfir yerde sadece gerekli miktarda kimyasal bulundurulmah ve

kullanrlan tiim kaplar etiketlenmelidir.

o Kimyasallar MSDS lerinde tantmlanan ortam kogullarrnda depolanmahdrr.

. Miktan 50 litreyi a$an Cdztlctiler (solventler) kimyasal d<ikUlmelerine kar5rn d<ikOnttlerin

birikecef,i tepsiler bulunan metal dolaplarda ve/veya <izel olarak haztrlanmlg ya da amaca

uygun olarak yeniden dilzenlenmi5 odalarda saklanmaltdtr.

. Konteyner veya bidon gibi kaplarla saklanan kimyasallar, tercihen bina dt5tnda, giineSe

maruz kalmayacak 5ekilde, havalandrrmah ve stztnttya kar5r <inlem alnmrS olan kimyasal

depolarrnda stoklanmaltdtr.

. Depo igindeki kimyasallar uygun Sekilde etiketlenlp depolama 5artlartna uygun olarak

depolanmahdrr.

o Kimyasal depolarr ve kimyasallarrn yoEun olarak kullanrldrfir bolgelerdeki elektrik tesisatr ve

aydrnlatmalar etanj olmahdrr.

. Depo iginde ve dr5rnda dolap ve raflarda gerekli topraklama tertibatl yapllmalldlr.

. Kimyasallar tsr ve ate$leme kaynaklartndan uzak tutulmaltdrr.

5.4 Yanrct Gazlarile ilgili Tedbirler

o Gaz borularr saElam olmalt ve fazla rsrnmasrna yol agmayacak gekilde yerle5tirilmelidir.

o Kullantlmayan gaz vanalart tamamen kapatllmalldlr.

o Kullanrlmayan gaz tilpleri drgarrda, dii5meye kar5r tinlem altnarak, g0ne5in etkilerine maruz

kalmayacak gekilde ve kilit altrnda stoklanmahdrr.

. yantct gaz tilpleri oksijen kaynalrndan veya oksijen toplerinden uzakta tutulmalldlr.

o Gaz tiipleri tst ve ate5leme kaynaklarrndan uzak tutulmalldlr.

o Yantct gazlar kullanrlrrken 9ah5ma alanl terk edilmemelidir.

. yantct gazlar ile gah5rlan yerlerde kullanrlan gazlarla ilgili gaz dedektiirleri

bu lu n du rulma hd rr.
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5.5 Malzeme / Teghizat Depolart ile ilgili Tedbirler

. Depolann iginde ve malzemeler arastnda sigara igilmesine izin verilmez.

. Depolardaki malzemelerin tizelliline gore uygun tipte Yangrn s<indi.irme tUpleri dolu ve

kullanrma haztr bulundurulmaltdtr.

. Depolann uygun ve 9610lebilecek yerlerine "sigara igmek yasakttr" levhalarr konulmahdlr.

5.6 Agrk Alanlar ile ilgili Tedbirler
o Qevredeki yabani otlar, kafirt, bez, pargasr gibi yanrcr atrklar temizlenmeli, kesilen otlar

yakrlmaz ve tesis dtStna gtkartlmaltdtr.

. yangtn hidratlarr vana ve rogarlar devam| bakrml ve temiz tutulmalt, periyodik olarak

kontrol edilmelidir.

o itfaiye gelinceye kadar kullanrlmak i.izere, her 2-3 yangrn hidrandr igin uygun bir yere

yeterli uzunlukta hortum bulu ndurulmalrdrr. Anrlan hortumlartn giines ve yaElttan

korunmasr igin kapah bir kutuya ahnmah (kullanrlabilir duruma gelmesini zaman agtstndan

riske atmayacak bir ditzen igerisinde) safilanmahdrr.

5.7 Elektrik Tesisatr ile ilgili Tedbirler

. Elektrik tesisattna, proje harici fazla y0klii cihazlar taktlmamahdtr.

. Elektrik tesisatrnda yetkili olmayan kigilerce deligiklik yaptlmamahdtr.

. Tiim bina ve tesislerin elektrik dafirtrm panolarrndaki sigortalar muhafazah ve otomatik

olmaltdtr.

o Elektrikle galr5an cihazlardan, teknik dokumanrna gore gerekli olanlar topraklanmalldrr.

o Bina ve tesislerde grplak veya hasarh kablo, priz, fi5 vb. gibi elektrik malzemesi varsa

kullanrlmamalr, derhal yenilenmelidir.

o Elektrik tesisatrnrn periyodik kontrol ve bakrmlarr yetkili personel taraflndan yaprlmaldtr.

. paratoner ve gatt elektrik kablo kontrolleri, baca kontrolleri periyodik olarak yaprlmalrdtr.

. uygun yerlere "sigara igmek yasaktrr" ve "dikkat ate'le yaklagma" levhalarr astlmahdrr.

. Yeteri kadar uygun tipte (kopilklu ve/veya CoZ vb.) yangrn s<indirrme ti.ipleri ve difer

yangrn s6ndUrme araglart faal olarak kullantma hazrr bulundurulmaltdtr.

. Otomatik yangrn algrlama detektiirleri uygun yerlere yerleStirilmelidir'

il



ACIL DURUM EYLEM PLANI
Belg. No: t'R-l6m
Ylyrnlrnm, Trrihi : 10.02.2021

Rcvizyon No : 0l
R.vizyoo T.rihi : 29.03.2021

5.8 Yangrn Srnrflarr ve M0dahale Araglarr

YANGIN

SINIFLARI

A
stNtFt

YANGIN

B

srNlFl
YANGIN

c
srNrH

YANGIN

D

stNtFl
YANGIN

E

srNlFl
YANGIN

YANICI MADOELER

KaErt, Ahtap, Kumag, Odun,
Kiimrir vb. katr ve kuru madde

yangtnlandtr.

Eenzin, Tiner, Motorin,
Solvent, Boya, Alkol, vb. yantct

srvr madde yangtnlandtr.

LPG, DoEalgaz, Metan, Propan
vb gaz yangtnlandtr.

Mg, Al, Titanyum vb metal
yanBrnlafldrr.

Elektrik kaynakh yangrnlar,

elektrikli cihazlar, tesisatlar
vb.

KULLANII.ACAK

MUDAHATE

ARACTARI

SU

KOPU K

ABC (Kfi)
co2

KOPUK

ABC ((fi)
su, co2,
K6PUK,

ABc (Kfi)
Tuz ve Kum,

Magnezyum Oksit,
Sodyum

Bikarbonat

co2
ABC (Kfi)

KUTI.ANITMAMASI

GEREKEN MUDAHATE

ARACLART

co2

SU,

KOPUK

co2
A8C (KKr)

SU

KOPUK

UYARI

Duman, Karbonmonoksit
gibizehirligazlara

dikkat edin.

Yakrndaki
parlayrcrlan

tahliye edin.

Kaynadrndan gazr kesin/
yaklaSmaytn.

Yaklagmayrn.

Biil8edeki elektrik

Salterini
kapatrn.

5U

5.1 Yangrn Stind0rme Tiipii Kullantmt

a-,'q)
r '-'
Ai- Jtfr
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5.2 Yangrn Esnasrnda Hareket Tan I

. Yangtnr ilk fark eden ki5i derhal Acil Durum Ekip Liderine haber vermelidir. Panik yapmadan

yangrnrn yeri ve b0yiiklii[iini.l belirtir; uygun ekipmana sahipse yangrna miidahale eder.

. Ekip lideri ise ekiplerde yer alan personelin mildahale igin olay yerine y6nlendirilmesini

sa!lar.

. Ekip lideri, Acil Durum Koordinat6r0 ve Genel Sekretere haber verir.

o Acll durum ekipleri olay yerine intikal ederken, Genel Sekreter ya da Acil Durum

Koordinat<iriltarafrndan ist ytinetime ve di[er ekip liderlerinehaber verilir. Aynca olayrn

biiyi.ikl0[iine g6re iletiSim listesinde bulunan kom5u iSletmeleri durumdan haberder

edilerek acil duruma haztr olmalartnt sallantr.

. Acil durum ekiplerinden sondilrme ekibi ya da bina sorumlusu yangrn btilgesindeki elektrik

ve gaz hattrnt keser ve diler ekiplere teknik konularda destek sallamak Ozere haztr bekler-

. ilk yardrm ekibi yaralananlara ilkyardrm mirdahalesi yapmak igin m0dahale ekipmanlarrnr

alarak olay mahalline gelir ve hazrr bekler.

o Yangrna krsa silrede mildahale edilir ve sclndiiriliirse bir anons ile personel bilgilendirilir.

o Yarah varsa ilkyardrm yaprldrktan sonra hastaneye sevki saflanrr. Hastaneye gitmeden

hastane aranarak kaza hakkrnda bilgi verilerek mi.idahale edip edemeyecekleri tilrenilerek

hasta sevk edilir.

o Kurtarmaekibi binada kimsenin kalmadr[rndan emin olur ve Acil Durum Ekip Lideri ile Genel

sekretere verir. Yangrn btilgesinde yangtnrn b0yiimesine sebep olabilecek malzeme,

ekipman ve araglar uza kla5trrrltr.

. Koruma ekibi tahliye edilen personelin yangrn brilgesinden uzaklaSttrtlmastnt sa[lar.

o Haberlesme ve guvenlikekibibina giri5inde bulunarak giri5 ve grkt5larr kontrol eder ve gtirevli

personel haricinde yangrn bcilgesine girilmesini <inler.

. Ekip Lideri toplanma bcilgesinde koordinasyonu sa[lar ve saylm yapar.

. Acil durum 112 numaralt telefondan haberle5me ve gilvenlik ekibi tarafrndanhaber verilir;

Haberlegme ve g1venlik ekibi vardiyada bulunan giivenlik personelleri itfaiye geldi[inde,

onlarr kar5tlayarak yangrn mahalline gdti.iriir.

. itfaiye tetkilatt amirinin olay yerine gelmesinden itibaren acil durum ekipleri onun emrine

girerler ve ona her konuda yardrm etmek mecburiyetindedirler.
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5.3 Yangrn Sonrast Ahnacak Tedbirler
. Yangrn sond iiriildiikten sonra gevrenin giivenlifii altnmaltdtr.

. Yangrn ile ilgili |TFA|YE'den yangrn raporu altnmahdtr.

. Yangrn bcilgesi temizlenerek yangtnrn etkileri ortadan kaldrrrlmalldrr.

o Gerekli durumlarda bireylerde g<ir0len; 5ok, korku, g0vensizlik, gerginlik, asabiyet,

toplumdan uzaklagma, fiziksel duyarhlrk, dtlzensiz uyku, isteksizlik, depresyon gibi

tepkilerin olugmastnt engellemek amacryla rehabilitasyon galtSmalart d 0zenlenmelidir.

. Kullanrlan ekipmanlarrn kontrolleri yaprlarak dolum ve deliSimleri yaptlmahdrr.

. yangtn sonrasr olugturulan Acil Durum Y6netimi Merkezi ile birlikte yangrnrn oluS nedeni ile

ilgili analiz yaprlmaI ve yangrnrn gergeklegme sebepleri belirlenerek gerekli <inlemler

ahnmahdrr.

5 DEPREM

5.1 Deprem Esnastnda Uyulacak Kurallar

. T0m payda$lar iince sarsrntrnrn gegmesini beklemeli, sonra Acil durum ekip liderinin

vereceli tahliye talimatt durumuna g6re ziyaretgi, oErenci ve personeller binayt tahliye

ederek toplanma bcilgesine gitmelidir.

. Eger bina 15 sn iginde terk edilemediyse bina igindekiler kagmaya galt5mamaltdrr.

. c6k kapan hareketi uygulanmalr ve cenin pozisyonunda kugiilerek sarsrntlnrn gegmesi

beklenmelidir.

. Deprem srrasrnda ofislerde devrilebilecek dolap ve kitaphk gibi alrr ve yiiksek

cisimlerden, ktrrlabilecek camlardan, aynalardan pencerelerden uzak durulmahdrr.

o Balkon, teras, gatt, dci5eme kenarr, merdiven vb. yerlerden uzak durulmalldlr'

. Depremesnastndakesinlikleasanstirlerkullantlmamaltdtr.

o Depremde kapr altlarrnda durulmamaltdtr.

6.2 Deprem Sonrastnda Uyulacak Kurallar

o Sakin olunmalt ve artgllara kar5t haztrhkh olunmaltdtr.

. Cep telefonu asla kullanmamah ve 5arjr bitirilmemelidar.

. Etrafta yaralt ve yangtn olup olmahdrll kontrol edilmelidir.

. Arama kurtarma ekiplerine yardrmct olmaya gahgrlmahdrr.
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5.3 Deprem Esnasrnda Gtirevli Ekip Personeli

. Deprem esnasrnda arama, kurtarma ekibi, ilk yardrm ekibi, haberle5me ve gilvenlik,

koruma ekibi Ekip liderinin talimatlarlna giire deprem eylem planrna destek verir.

. Panik igindeki personeli sakinlestirir ve gi.ivenli bir yerde beklemelerini saflar.

. Bina sorumlusu verilecek talimata gtire; su, elektrik ve dofalgaz gibi ener.li kaynaklarrnr

keser, elektrikler kesilece[i igin el feneri veya r5rldak gibi aydlnlatma araglarryla aydlnhk

saflamaya gahSrr.

o Muhtemel bir gaz kagalrna kar5r, personeli gakmak, kibrit gibi aydrnlatma kaynaklarr

kullanmamast konusunda seslenerek uyartr.

6,4 Deprem Sonrast Giirevli Ekip Personeli

. Deprem sonrasr kurtarma ekibi, koruma ekibi ve ilkyardrm ekibi aktif rol oynar,

. Koruma ekibi binanrn tahliyesi esnasrnda panik yaSanmamaslnl saElamall, tahliye

koridorlannda trkanma ve yt[rlmalara mani olmaltdtr.

. Koruma ekibi tahliye edilen personelin <inceden belirlenmig olan Toplanma Alanrnda

toplanmasrnr safl amakdtr.

o Ekip Lideri tarafrndan personel sayrmr yapar, Acil Durum Koordinatorilne bildirmelidir.

o Haberlesme ve giivenlik ekibibinadan tahliye edilen malzemeyi yalma ve hrrsrzhfia kargr

emniyet altrna altr, binaya yabancr ve yetkisiz kisilerin girmesini ve yakla5mastnt

<inlemelidir.

o Haberlesme ve giivenlik ekibi binanrn tamamen tehlikesiz hale geldigi yetkililer

tarafrndan beyan edilmeden binaya herhangi bir kimsenin girmesine mani olmalldrr.

. ilkyardrm ekibi yaralanan personel varsa mildahale etmelidir.

. Scind0rme ekibi yangrn grkma olasrhfrna karSr hazrr beklemelidir.

. Depremde igeride mahsur kalan ziyaretgi veya personel varsa Ekip Lideri taraftndan

derhal Ust Ytinetime ya da Genel Sekretere haber verilerek profesyonel kurtarma

ekiplerinden destek istenmelidir.

. Deprem sonrasr zarar giiren hasta veya yaraklar ambulans ile derhal en yakrn sagltk

kuruluguna sevk edilmelidir.

. Deprem mesai olmadrfr bir anda gergekle5mi5se Sivil Savunma Uzmanr ve Genel Sekreter

aranarak durumla ilgili bilgi verilmelidir.
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7 SABOTAJ, TEROR VE SAID]RI PTANI

Ulkemizde ve dunyada cereyan eden ter6r olaylan, ozellikle insanlarrn toplu bulunduf,u yerleri

hedef almaktadrr. Terorle birlikte yagamayr cifrenmek igin de, tedbirli, bilgili ve her Seyden iince

dikkatli olmak gerekir.

o lok aceleci, tedirgin ya da a5rrr sakin ve hareketleri size normal gelmeyen ki5iler takip

edilmeli ve giivenliEe haber verilmelidir.

. Uygun olmayan yer ve zamanda, ilgisiz bir kisi (tanrdrk veya tanrmadrk) EtirirldilEilnde

derhal g0venli[e bildirilmelidir.

. Sabotaja veya saldrrrlara en mUsait yerlerin, tuvaletler, soyunma kabinleri, gop kutulart,

kapr arkalarr ve acil grkrg kaprlarr oldu!u unutulmamaltdtr.

. Tertiristlerce ilan edilmig cizel gUnlerde daha dikkatli olunmaltdtr.

. Drtandan mal getiren ta5ryrcrlarrn iyice aranmasrna ve daha dnceden mal getirip

getirmedigine dikkat edilmelidir.

. Kurye veya PTT ile gelen paket, zarf ve koliler dikkatlice kontrol edilmelidir.

o Acil Crkr$larr kullanmak isteyen ki5iler sorgulanmaltve takibe altnmaltdtr.

o Kilitli olmasr gerekirken agtk bulunan mekanlar zaman gegirilmeden g0venlile

bildirilmelidir.

7,f sabotaj Esnasrnda Uyulacak Kurallar

. Sabotai veya saldrrr ihbarr alan veya bu konuda 5iiphelenen kiti s0ratle G0venlik

Koordinatortl ve Genel Sektere bilgi vermelidir.

o Giivenlik Koordinatdriln iin ve Genel Sekreterininisiyatifi ve olayln gergeklifi durumuna

g6re polise (112), jandarmaya(112) ve itfaiye (112)ye haber verilmelidir.

o Olayla ilgili yaprlan durum deferlendirmesinde risk yUksek olarak defierlendirildiyse; bina

gok acele boga ltr lma ltdt r.

. Bosaltma itlemi igin kurtarma ekibi gdreve galrrrlmah ve binantn tamamen boSaltrlarak

herkesin toplanma b<ilgesine ulagmast sa!lanmalrdtr.

. Kurtarmaekibi birinci <incelikle kurtarrlacak malzeme ve dokilmanlarrn belirtilen gilvenli

b6lgeye tahliyesini saf, lamaIdrr.

. Koruma ekibinden g<irevlendirilen bir kigi kurtarma ekibince kurtartlan malzeme ve

evrakr korumaltdtr.
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. Haberlesme ve gijvenlik ekibi, bina gevresindeki ara9lan uzaklastrrarak, b6lgede arac

parklanna onlemelidir.

. Binada herkesin kolayca girip glkabileceEl antre, merdiven boSlu!u, tuvalet, koridor,

kazan dairesi gibi yerlerin aranmaslna ozen g6sterilmelidir.

. Bulunan gitpheli cisimlere dokunulmamah, bomba imha uzmanlarrnrn incelemesine

brrakrlmahdrr.

8 SETVE SU BASKIN!

8.1 Su Basktntnda Yaprlacaklar

o Yafmur sularrnrn, su tesisattntn patlamast gibi su tasktnl durumunda zemin kotunun

altrndaki tiim personel tahliye edilmeli, eksi kotlarrn tiimilniln enerjisi kesilmeli, elektrik,

do[algaz ve binaya gelen gebeke suyu anza giderilinceye kadar ana vanalardan

kapatrlmahdrr.

o Su baskrnr yatanmast ihtimali bulunan alanda elektrojen guruplarl fieneratiir), trafolar,

yangrn pompalannrn aynt kotta bulunmasr nedeni ile su basktntndan etkilenmemesi ve

kazaya sebebiyet vermemesi igin seconder primer gegiSlerindeki t0m elektrik

kesilmelidir.

8.2 Su Baskrnr Esnastnda Giirevli Ekip Personeli

o su baskrnr durumunda derhal ilgili birim ydneticisi, Acll Durum Ekip Liderine haber

vermelidir.
. Acil durum ekipleri ve temizlik personeli amirlerinden gelecek talimata gdre hareket

etmelidir.

o Su baskrnr ihban ahndrfr andan itibaren Acil durum ekip lideri veya bina sorumlusu

taraftndan elektrik ve gaz derhal kesilmelidir.

. Elektrik panolartndan uzak durulmahdrr.

. Gilvenlik ekibi tarafrndan sahaya giri$ler engellenerek, tehlikeli durum ortadan kalkana

kadar gorevli ekip personeli drSrnda personel gegigine izin verilmemelidir'
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9 FIRTINA VE HORTUM

g.l Frrtlna ve Hortum Oncesinde Yaptlacaklar

o Bahge ve benzeri agrk alandaki savrulma, devrilme ve di5me tehlikeleri olu5turabilecek

malzemelerin sabitlenmesi ve difier gerekli onlemlerin allnmasr saIlanmaLdtr.

. Bir frrtrna tahmininde bulunulmugsa, hava durumunu ve resmi talimatlar takip

edilmelidir.

o Frrtrnadan korunmak iEin en iyi yerler belirlenmelidir. (bodrum katlar, orta klslmda

bulunan odalar, koridorlar vb.)

9.2 Frrtrna ve Hortum Strastnda Yaptlacaklar

o iginde bulundu[unuz yaprnrn kapatrlmasrnr organize edilmelidir. Binantn ti]m agtkltklartnt

kapatllmahdrr. Bina sorumlularr, giivenlik ekibi ve koruma ekibi bulundu[u alanrnrn

kapatrlmasrndan sorumlu olmaltdtr.

o Personel ve 6firenciler agrk alanlardan, pencere ve kaprlardan uzak tutularak

korunmaltdtr.

o Telefonu kullanmaktan kagrnrlmah ve talimatlarr takip etmek 0zere radyo dinlenmelidir

. Koruma ekibi ve bina sorumlusu tarafrndan binantn tOm elektrik, su, gaz vb. devrelerini

kesmek igin hazrrLkh olunmahdrr.

9.3 Frrtlna ve Hortum Sonrastnda Yaprlacaklar

. Ftrttna srrasrnda kampi.ise sr!rnan ki5iler, yetkililer tahliye talimatl vermedi[i siirece

emniyetli bir noktada kalmahdrr.

. KampUs etrafrnda bir emniyet gemberi olugturulmahdrr.

. igveren/i5verenVekilinehaberverilmelidir.

. Ftrttnaya maruz kalan ki5iler varsa, bu kigilere ilk yardrm ekibi tarafrdan ilk yardtm

saflanmah ve acil durum servislerine haber verilmelidir.

o Telefonlar sadece acil durumlar igin kullanrlmaltdtr.

r Herhangi bir g<ikme riski olup olmadrfrnr tespit etmek igin binayr koruma ekipleri

tarafrndan kontrol edilmeli ve hasartn fotofraflarr gekilmedir.

. Hasarlar hrzlr bir gekilde tespit edilmelidir:
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. Gaz stztntlsl olup olmadrfitnr kontrol edilmelidir. Gaz kokusu fark edilirse, pencereler

agrlma| ve bina terk edilmelidir. Mijmk0nse, gaz vanast kapatrlmal ve uzman servisleri

ga!rrrlmahdrr.

. Elektrik tesisattnt kontrol edilmeli. Ktvtlctm, soyulmuS kablolar veya yanrk kokusu fark

edilirse, elektrifi devre kesiciden kesilmelidir. Devre kesiciye rslak veya su biriken bir

biilgeden gegmeden ula5tlamtyorsa, bir elektrikGi gaptrtlmahdrr.

. Su veya kanalizasyon borularrnda herhangi bir hasar olup olmadr[rna bakrlmahdrr. Bir

hasar oldulundan 50pheleniyorsa nrz, banyo/tuvalet ve musluklarr kullanmayrn ve bir su

tesisatgrsl ga[rrrlmahdrr.

. Kurumunuzun durumunu iist amirlerine bildiriniz. varsa si8orta Sirketine haber

verilmelidir. Zarar gt rmils esyalartntzt envanter glkarlllncaya kadar ellemeyiniz'

10 YrrDrRrM DugMESi

10.1 Yrldrrrm Diigmesi 0ncesinde Yaptlacaklar

o Yirksek bina ve yaprlarda paratoner bulunmahdtr.

o Yrldrrrm riski olan havalarda, a[ag, elektrik ve bayrak direklerinden uzak durulmahdrr.

. Metal cisimlerle temastan kagrnmah, fisi prize takrlt elektrikli aletlerden ve kablolu

telefonlardan uzak durulmahdtr.

10.2 Yrldrrrm Diltmesi Srrasrnda Yaprlacaklar

o yrldrrrm diiSme tehlikesi sezildilinde dr5 alandayken, yakrndaki bir bina ya da araba

igerisine girilmelidir.

o Agrk arazide gruplar halinde durulmamahdrr. Kapah bir alan yoksa giimelerek topuklar

yere de[meden beklenmelidir.

o yrldrrrm dilsme tehlikesi sezildifiinde pencere ve kaprlar srkrca kapatrlmah; guneSlik ve

perdeler gekilmelidir.

. Tehlike gegene kadar dt5arrya grkrlmamaLdrr.
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10.3 Yrldrrrm OUSmesi Sonrasrnda Yaptlacaklar

o Yrldrrrm di5mesinden dolayr yangrn baglamrssa, Yangrn Srrasrnda Yaprlacaklar bcililmilnde

yazrh kurallar uygulanmaltdtr. 112 acil ga[rrdan itfaiye aranmahdrr.

o Yrldrrrm d0qmesinden dolayr yaralananlar varsa 112 Ambulans aranmaltdtr, ambulans

gelene kadar yarahlara ilkyardrm ekibi tarafrdan ilkyardrm desteEi verilmelidir.

r Kurumun durumunu ilst amirlerine bildiriniz. Varsa sigorta girketine haber verilmelidir.

Zarar gormilS egyalarrntzr envanter gtkartltncaya kadar ellemeyiniz.

11 i5 rAZeSr
o it Kazasr olugtuEu anda kazanrn en yakrnrndaki Cahsanlar g6revi ne olursa olsun kazaya

u[rayan gaL5an ve kendileri igin giivenli btilge olu5tururlar.

o Derhal ilgili birim amiri tarafrndan 8610m dekanhfrna, Personel Daire Bagkanhlr ve i5

Gi.jvenli!i KoordinatdrliiEilne haber verilmelidir.

o ilkyardrm ekibi gcireve gafirrrlarak ig kazasrna uirayan gahgana m0dahale edilmesi

saflanmalrdrr.

. Ortamda elektrik veya zehirli gaz bulunma gi.iphesi varsa kesinlikle olaya m0dahale

edilmeden bina sorumlusuna haber verilmeli ve ortamdaki elektrik, gaz aklmlnln

kesilmesi sa!lanmahdrr.

o KUgUk sryrrk, hrzh tedavi edilebilir kazalarda en yakrn saihk kuruluguna gotilrillerek

tedavisi yaptrrrlmahdrr.

. BUyiik kazalarda, kaza gegiren ki5inin yerinden krprrdattlmast saktncalt olabilecefii

durumlarda 112 Acil Yardrm aranarak ambulans beklenmelidir.

. Oltimlii i5 kazalarrnda; ilkyardrm aracr ile gelen doktor cililmi.l bildirdifii andan itibaren

ilgili makam gelene kadar higbir miidahalede bulunulmaz.

11.1 ig Kazalarrnrn Bildirimi
o Olutan ig kazasrna miidahale edildikten sonra kazayr g6ren Sahit gahganlar, vardiya amiri

ve mevcutsa birim amiri taraftndan "FR-7473 i5 Kozosr ve Romok KoloTespit Tutanofif'

tutularak "iA-407 i$ Kazasr ig Aktgt"na uygun mtidehale edilmelidir.

r Kazalrnrn baflr bulundulu birim amiri de 3 ig g0nii igerisinde i5 kazastnt Sosyal Gtivenlik

Kurumuna bildirmelidir.
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11.2 Ramak Kala Olaylarrn Bildirimi
. ityerinde herhangi bir personel yaralanmasrna, maddi kayba veya ekipman zararrna yol

agmayan fakat tekran halinde ig kazasr olu5turma potansiyeli bulunan olaylar, olaya gahit

olan gah5anlar, vardiya amirleri veya birim sorumlularr tarafrndan ilgili 86lilm
Ba5kanhlrna, Personel Daire Ba5kanLEr, ig Gi.ivenlili Uzmanr ve igyeri hekimine

bildirilmelidir.

12 ZEHiRTENME

12.1 Grda Zehirlenmeleri
. Biltiln besinlerde bakteriler bulunur. Ancak, kotil kogularda nakledilen, pigirilen ya da

saklanan besinlerde bakteriler gok gabuk golalrr ve zehirlenmelere yol agarlar. Daha

nadir de olsa bazr durumlarda, parazitler, vir0sler ve kimyasal maddeler besinlerin

bozulmasrna ve grda zehirlen melerine yol agarlar.

o Grda zehirlenmelerinin isaret ve belirtileri grdanrn ne gekilde bozulduluna baflr olarak

de[i5ir. Genellikle, bozuk grdanrn tiiketilmesini takip eden birkag saat iginde ishal,

bulantr, karrn afirrsr ve bazen kusma gtirUliir.

o Bozuk grdadan dofan zehirlenmelerin etkisi, yenen miktar, bUnye, yag ve yiyen ki5inin

genel salhk durumuna gore deligir. Grda zehirlenmelerinden daha fazla etkilenen riskli
gruplarr g<iyle srralayabiliriz:

Yaghlar: Yaqlrlarrn ba[t5tkltk sistemleri zehirlenmelere sebep olan organizmalara kar5r gabuk ve

etkili bir savunma olu$turamaz.

Bebekler ve Kiiguk $ocuklar: Balrgrkhk sistemleri heniiz tam anlamryla geligmemigtir.

Kronik Rahatsrzh[r Olanlar: Seker hastahEr, AIDS ya da kanser tedavisi sebebiyle radyasyon alan

hastalarrn ba[r5rkhk sistemleri zayrflamr$trr.

Grda zehirlenmesi Silphesi durumunda; zehirlenen kiSi saytsr, klinik olarak hangi vakaya

benzedi[i, hangi grdalardan ne iCin 50phelenildi!i, bagka nelerden 50phelenilebilece[i
konusunda ilgili birim amiri tarafrndan Genel Sekretere ve Medikoya bilgi verilmelidir.
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13 SAVA9

13.1 Sava5 Durumunda Olugabilecek Tehlikeler
. Bombardrman,

. Kimyasal serpinti,

. Radyoaktif serpinti,

Tehlike anrnda, bu tehlikeleri ifade eden sirenler sivil savunma mildilrluklerince tespit edilmittir.

istanbul' un muhtelif yerlerinde bulunan bu sirenler tehlikenin ozelliline uygun olarak galtnarak

vatandaglara haber verilir.

13.2 Sarr ikaz:

o Saldrrr ihtimali var anlamrna gelir. U9 dakika sirrekli diz siren sesi.

. Ofiste iseniz: Gaz, elektrik ve su vanalartnt kapattp, yanan ocak, tiip, soba vb varsa

sdnd0rilnilz. Kapr ve pencereleri kapatrp perdeleri gekiniz ve hemen srfirnma yerlerine

gerekli malzemeleri alarak gidiniz.

. Agtkta iseniz: hemen saklanabilmek igin en yakrn srlrnma yerlerine, genel srltnaklara veya

bodrum gibi stltnmaya elverigli yerlere gidiniz.

13.3 Krrmrzr ikaz

. Saldrrr tehlikesi var anlamrndadrr. U9 dakika boyunca algahp y0kselen siren sesidir.

o Evde iseniz: San ikazdaki <inlemleri alrnrz.

. Aerkta iseniz: En yakrn stltnma yerlerine, kciprti altr, gukur vb yerlere saklanarak

vilcudunuzun agrk yerlerini orterek tehlikenin geCmesini bekleyiniz.

13.4 siyah ikaz

o Radyo aktif serpinti veya kimyasal saldrn tehlikesi anlamrndadrr. Kesik kesik siren sesi ile

veya radyo ve televizyon yayrnryla duyurulur.
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. Ofiste iseniz: Krrmrzr ve sarr alarmdaki gibi tedbirleri ahp srfrnak tirri] yerlere girerek

kendiniz koruyunuz. Kimyasal saldrrtlar igin maske bulundurulmasr faydaltdrr.

. Aetkta iseniz: En yakrn sr[rnma yerlerine gidiniz ve vi]cudunuzun agtkta kalan yerlerini

ort 0n 02.

III
13.5 Beyaz ikaz:

o Tehlike gegti anlamtndadrr. Radyo, televizyon, megafon vb. yollarla haber verilir. Bu

isareti aldrktan sonra stftnma yerlerinden Ctkabilirsiniz.

t]trtr
14 PATTAMA

Kompresdr hava tankr veya buhar kazanr gibi basrnglr kaplar, kimyasal malzemeler vb. depolama

kogullarrna uyulmamasr, sabotaj, kullantm <imrilniln bitmesi, periyodik muayene ve baktmlarrnrn

aksamasr, personelin eEitim ve bilgi eksikli[i vb. sebeplerle patlayabilir. Gerekli <inlemlerin

aLnmr5 olmasrna raImen patlama gergekle5irse;

. Olusacak tehlikeden herkes haberdar edilir.

. Bina sorumlusu, Acil durum Ekip Lideri veya y6nlendirecegi diler acil durum ekipleri

tarafrndan elektriklerin kesilmesi sa!lantr.

. Birti.ln personel g0venli b<ilgeye aLnrrken, acil durum ekipleri toplanarak gerekli

mi.idahaleyi gergeklegtirir.

. EEer yaralanan personel varsa ilk yardrm ekibi tarafrndan ilk tedavisi yaptldtktan sonra

hastaneye sevki safl anrr.
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15 YUKSEKTEN DU9ME
Yilksekte galgma yapan, y0ksekte galrsma ihtimali olan akademik ve idari personel belirlenerek

yilksekte gah5ma elitim verilir. Yapr i$leri Teknik Daire Bagkanh[r'nrn tlim personelinin yi]ksekte

gahgma konusunda bilgi sahibi olmasr ig Sa!lr[r ve GiivenliEi Koordinat<irlii[0'nce yaptlan

elitimlerle saflanrr. Kampiisteki yaprm iSi, tamirat iSi vb. lglerde yi..lksekte gahgma yapan

tageronlar denetlenir ve uygunsuzluk tespitinde ise i5 durdurma, s<izlil ve yazrh uyarr gibi

yontemler kullanrlrr. Yiiksekte gah5ma yapan tilm personel parasirt tipi emniyet kemeri takmal,

emniyet kemeri saflam bir ankraj noktasrna saflam gekilde tutturmalt, Santiye sahastnda

mutlaka baret takmalt ve ig ayakkabrsr giymelidir. YUksekte yaprlan galgmalarda, iSG ile ilgili

tebliE tebell0Ei.i edilen talimat ve verilen e[itimlere uygun 5ekilde galr5rlmalrdrr.

16 CEVRE KAZASI VE K|MYASAT DoKULME

15.1 Kimyasallann Depolanmasr

. BtltUn kimyasallar belirlenmi5 depolama alanlarrnda sert zemin i.izerinde, srzdrrmaz tava

igerisinde ve etiketlenerek ayrt ayrr depolanmaltdtr.

. Sahada kullanrlacak ve depolanacak olan kimyasal malzemeler igin Malzeme G0venlik

Formlarrnda belirtilen gtivenlik ve emniyet <inlemlerinin ahnmast saflanmaltdtr.

. Depolama faaliyetleri, kullanrm igin acil durum mi.idahale plant haztrlanmaltdtr.

o Patlayrcrlar, ya!lar, petrol ilr0nleri, giiz0cUler, indirgeyiciler, gibi potanslyel tehlikeli

maddeler igin yangrn, dok0ntii/srzrntrya karSr iizel tinlemler belirlenmelidir.

. Yantct maddeler etiketli, ate5ten korunakl odalarda ydnetmeliklere gcire saklanmahdrr.

o Qa|gmalarrn yiir0t0ld0lti alanlarda, kimyasal madde dok0lmesi durumunda mi.idahale

etmek lizere gerekli srzrntr giderme ekipmanr veya emici madde gegici bir haznede haztr

tutulur. Herhangi bir d<iktrlme durumunda kimyasal maddeyle kirlenmiS alan kum, talag

veya ticari olarak satrlan diler emicilerle kaplanmahdrr.

. Kullanrlacak olan tiim transformatiirler, Salt tesisleri ve kapasittirlerin poli-klorin bi-fenil

(PCB) igermedikleri incelenip, dolrululu saptanmrS olmahdrr. PCB igermedifini belli eden

etiketi olmayan ve yeni satrn altnmamt5 olan tilm transformatdrlerin ya[r, ekipman

sahada kurulmadan tince onayh bir laboratuar tarafrndan test edilerek, PCB lgermedili

onaylanmaltdtr.
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. Radyoaktif kaynaklar kullanrldrfir takdirde ycinetmeliklere Sore depolantp

etiketlenmelidir. Bu tip malzemelerin kullantmt, depolanmasr ve etiketlenmesi igin uygun

izinler ahnmahdrr.

. Asbest katkrh maddelerin sahada bulundurulmamast veya inSaat malzemesi olarak

kullanrlmamast safl anmaIdrr.

o Tehlikeli kimyasallarrn depolanmasr "Tehlikeli Kimyasallar YitnetmeliEi" ne uygun

olarak yaprlmahdrr.

o Biitiln kimyasallar ve kirlenme ve buharla5maya sebep olabilecek malzemeler sert,

gegirgen olmayan bolmelerde ve hazne igerisinde saklanmalt, giri5i rampa ile sallanmah

ve 6rtUlmelidir.

TEHtiKE TANIMI TEHLiKE TANIMI TEHLiKE TANIMI

BIRLIKTE

DEPOTANMA

DURUMU

C: Agrndrrtct

Madde
Xn: Zararh
Xi: Tahrig

Edici

T+: Qok

Zehirli

T: Zehirli

EiRLiKTE

OEPOLANAMAz

C: Agrndtnct

Madde E: Patlayrcr

F:Kolay Alevlenir

F+: 9ok Kolay

Alevlenir

BiRLiKTE

DEPOLANAMAz

O; Oksitleyici

Madde

xi: Tahri$

Edici

Xn: zararh

T+: (ok
Zehirli

T: Zehirli

T+: tok Zehirli

T: Zehirli

F:Kolay

Alevlenir

F+: Cok Kolay

Alevlenir C: Patlayrcr

EiRLiKTE

DEPOLANAMAz
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16.2 levre Kazalannrn ve Kimyasal Maddelerin Diikiilmesinin 6nlenmesi igin Ahnacak

Onlemler
o Tehlikeli kimyasal maddelerle ga|5malar teknolojik geliSmeler de dikkate aknarak uygun

y<intemlerle yaprlmalt, uygun makine ve ekipman sa[lanmaLdrr.

o Alnan <jnlemlerin etkinli[ini ve si.ireklili[ini sallamak iizere yeterli kontrol, denetim ve

gtizetim saflanmahdtr.

o Tehlikeli kimyasal maddelerle gakgmalar, yeterli en az saytda 9ah$an ile yaprlmahdrr.

. Cahganlaln, <ilrencilerin vb. maruz kalacaklarr madde miktarlart ve maruziyet siireleri

miimkiin olan en az diizeyde olmahdrr.

o Laboratuvarlarda yaprlan i5 igin gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde

bulu n d u ru lma m ahd rr.

. Birim ve laboratuvarlar her zaman diizenli ve temiz tutulmalldlr'

o (ah5anlartn ki5isel temizlikleri igin uygun ve yeterli Sartlar safilanmahdrr'

o Tehlikeli kimyasal maddelerin, atrk ve artrklarrn en uygun 5ekilde i5lenmesi, kullanrlmasr,

taSrnmast ve depolanmast igin gerekli diizenlemeler yaprlmaLdrr'

o Universite genelin de attklar tilrlerine gcire srnrflandrrrlarak toplantr ve geqici atrk depolama

sahastna gdnderilmelidir.

. Gegici atrk depolama sahasrnda bulunan atrklar diizenli olarak lisanslr atrk ta5rma ve bertaraf

firmalartna verilmelidir.

o personele diizenli olarak acil durumlar, Cevre ve srfrr atrk ile ilgili eEitimler verilmelidir.

. Cevre ile ilgili uyarr ve ikaz levhalarr bulundurulmaltdrr.

16.3 Kimyasal Slzlntlsl Durumunda Yapllmasl Gerekenler

. EEer stzan veya dokillen madde parlayrcr <izellikte ise, ona yaktn tst kaynaklart laboratuvar

sorumlusu taraf rndan bolgeden uzaklaStlrmalldlr.

o Gerekli ise acil durum ikazr verilmelidir.

. isyeri acil durumu ekipleri ile i5verene haber verilmelidir'

. Stzan, dalrlan kimyasal madde hakkrnda bilgi sahibiyseniz iSyeri acil durum ekiplerine, bilgi

verilmelidir.
o Maske, eldiven, giizliik vb. kullanarak endi govenlilimizi safladrktan sonra slzlntlnln yaylllm

alant labpratuvarlarda bulunan kimyasal d<ikuntir kiti igeriEinde bulunan bariyerlerle

gevrilerek engellenmelldir.
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. Kimyasalln malzeme giivenlik bilgi formunda yazrh tedbirleri gciz <in0ne alarak tehlikelerini
izole etmek ( havalandrrma, soEutma vb. ) amacryla gerekli tedbirler ahnmahdrr.

. Kilisel koruyucularr kullanarak ve di[er tedbirleri alarak doktinti.i temizlenmeli ve temizlik
srrasrnda kullanrlan malzemeler de kontamine ambalaj olarak bertaraf edilmelidir.

. Kimyasaltn kontrol altrna altnamamast veya temizlenememesi durumunda acil durumlar galrr
hattr (112) ye haber verilmelidir.

17 TIBBiAC|L DURUMTAR

17.1 ilkyardrmcrnrn Sorumluluklarr
. Sakan ve tela5srz olarak hasta/yarahyr sakinle5tirmelidir.
o Qevreyi de[erlendirip silren bir tehlike olup olmadrfrnr belirlemelidir.
. Kendi can gilvenliEini tehlikeye atmamahdrr.

o Qevredeki ki5ileri, saflrk kurulu5larr, itfaiye ve giivenlife haber vermeleri igin organize
etmelidir.

. Hastantn durumunu delerlendirerek uygun ilk yardtma batlamaltdtr.

. Hastanrn saflrk kurulu5una bir an dnce ulagmasrnr sallamaLdrr.

irx vlRorMrN aec'si

A. (= Airway) Soluk yolunun agrlmasr.

B. (= Breathing) Solunumun diizeltilmesi.

C. (= Circulation) Dolagrmrn etkinlifini saflama.

17.2 i5 Kazalarrnda ilk Yardrm

Kaza veya ani hastahklarda, hasta veya yarahnrn doktora veya hastaneye sa! olarak
g<itiiriilebilmesi, bilingli bir ilk yardrmrn anrnda yaprlm15 olmasrna ba[Ldrr.

Teghis: Ani hastahlrn veya yaralanmanrn nasrl meydana geldifini anlamaktan ibarettir. Suur
agtksa olaytn nasrl meydana geldilini veya ne oldu[unu bizzat kazazededen <ifrenebiliriz. Daha

iince bir hastahgr olup olmadtfr sorulur. $uur yerinde deiilse gevrenan durumu yardrmcr olabilir.
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Tedavi: E[er kazayr doluran sebep hala devam ediyorsa hemen yok edilmeye galr5rlrr.

Kazazedenin ol0 mti hayatta mr oldufiuna dair en ufak bir SiJphe varsa tedaviye ttbbi baktm

sa!lanrncaya kadar devam edilmelidir.

Tattma: Kazazedenin en gabuk gekilde doktor bakrmrna verilmesi hayattntn kurtanlmasr

bakrmrndan gok tinemlidir. Bu ta5rma i5inin o anki mevcut Sartlafln gerektirdiEi en uygun 5ekilde

yaprlmasr gerekmektedir.

17.3 Uygulanacak ilk Yardrm Kurallart

17.3.1 Bayrlmalarda ilkyardrm
. Elbiseleri boyundan, g6Eiisten ve kartndan gevgetilir.

. Hastanrn beynine kan gitmesini sallamak igin d0z bir yerde srrtlist0 yatrnlarak,

ayaklarr yukarr kaldrrrlrr ve sonrada gok pozisyonunda bekletilir. Kesinlikle bagrnrn

altrna yastrk konmaz.

. Hastanrn zorlanmaksrzrn kendine gelmesi beklenir.

17.3.2 c6Eais Yaralanmalarrnda ilkyardrm
o Yaralr, yan oturur duruma getirilir
o Havanrn akcilerlere dolmasrna engel olmak igin agrk olan yara yerine temiz bir bez

kapatrp basrng yapmadan sarrlrr.

o Kazazedenin rsr kaybr <inlenir.

17.3.3 Kann Yaralanmalarrnda ilkyardrm
. Hastaya afirzdan yiyecek igecek verilmez.

o Yaralr ba5r hafif yiiksek, dizlerinin altrna rulo edilmi5 bir battaniye konularak srrt 0stti

yatrrrlrr

o Herhangi bir organ dr5arr grkmr5 ise asla el sirri.ilmez. Genig bir gaz bezi varsa serum

fizyolojik ile rslatrlarak basrng yapmadan organlartn iizerine ortiililr.
o Yarah zaman gegirmeden sevk edilir.
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17.3.4 Sindirim Yoluyla Zehirlenmelerde ilk Yardrm

En stk rastlanan zehirlenme yoludur. Bazr kimyasal maddeler, alkol, ilag bozuk besinler ve zehirli

mantarlarla olan zeh irlen melerdir.

o Zehirlenmeye sebep olan itr0niln ijzerindeki etikette zehirlenmeye kar5r ne yaprlaca[t

yazryorsa, yazrlanlarr uygulanrr. Kimyasal zehirlenmesi ise MSDS formu ile birlikte Mediko ya

da en yakrndaki hastaneye baSvurulur.

o Zehirlenme belirtileri ortaya grktrlrnda Mediko Sosyal'de hekim bulunmaktaysa hekim,

yada saglrk personelleri tarafrndan zehirlenen kiSiye miidahale edilir.

o Toplu zehirlenme durumlarrnda ise belirtiler ortaya grktr[rnda derhal Genel Sekreterlile

haber verilir.

. zehirlenme mesai saati drSrnda olduysa zehirlenen kigi derhal salltk kurumuna sevk

edilir.

17.3.5 Solunum Yoluyla Zehirlenmelerde ilk Yardrm

. Hasta temiz havaya grkarrlrr ya da cam ve kapr agrlarak ortam havalandtrtltr,

. Yasamsal belirtiler defierlendirilir (ABc),

. Yan oturur pozisyonda tutulur,

r Biling kapalt ise koma pozisyonu verilir,

o Trbbi yardrm istenir (112),

o ilkyardtmcr miidahale srrasrnda kendini ve gevresini korumak igin gerekli iinlemleri

almahdtr,

o Solunumu korumak igin maske veya rslak bez kullanrlrr,

o Elektrik dir[meleri ve difer elektrikli aletler ve r5rklandrrma cihazlarl kullanrlmaz,

. YoEun duman varsa hastayr drgarr grkarmak igin ip kullanrlmaltdtr,

17.3.6 Kanamalarda ilk Yardrm

. Kanayan uzuv (kol, bacak vs.) yiikseltilir.

. Yara iizerine temiz gazh bez, mendil veya gamaslr parqast konur ve stktCa basttrtltr.

o Kanama durmazsa kanayan yerin 5 cm yukart krsmrna bandaj uygulantr'
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17.3.7 Burun Kanamasrnda ilk Yardtm

. Burnu kanayan kiginin bagr hafifge one elilir.

. Hasta burun ilzerane basrng yapar

o Bu srrada afrzdan soluk altp verir ve asla si]mk0rmez.

. Burun kanamasrnda hastantn bagt geriye dofru kaldrrtlmaz'

17.3.8 Elektrik Carpmalarrnda ilk Yardrm

o Elektrik akrmtnrn yaralt ile temast kesilir. Bu yaprlmadan cince yaraltya dokunulmaz.

. Kuru tahta pargasr ve lastik gibi elektrik gegirmeyen maddelerle hasta gekilerek veya

kablo itilerek akrmdan kurtartltr.

o Solunum durmu5sa yapay solunuma, kalp durmu5sa kalp mesajrna ba'lantr.

o Yanrk varsa so[uk su ile yrkanrr.

17.3.9 Krrrklarda ilk Yardrm

. Hasta sarsrlmaz ve hareket ettirilmez.

. Kanama varsa durdurulur.

. Hasta tattnmadan <ince krrrk bcilgesi hareketsiz hale getirilir. (Bunun igin tahta Sibi sert

cisimler kullanrlabilir.)

. Aetk ktnk varsa(krrrk uglarr gcir0l0yorsa)krrrk kemik pargalartna kesinlikle dokunulmaz ve

bunlar yerle$tirilmeye gahgrlmaz. Yara ilzerine temiz bir gazlt bez kapatlllr.

17.3.10 Yanrklarda ilk Yardrm

. Soguk musluk suyu ile alrr azalttltr.

. Hastantn takrlan grkartrlrr.(Daha sonra olugabilecek 5i5ler nedeniyle grkarmak zorla5abilir.)

o Olusan kabarcrklar patlatrlmaz.

. Yanan krsrmlarrn iizeri temiz gazh bezle kapattltr higbir gey s0riilmez.

Eler yanrk kimyasal bir madde sebebiyle olmu5sa;

. Deriyle temas eden kimyasal maddenin en ktsa sUrede deriyle temasr kesilmelidir,

. Bolge bol tazyiksiz suyla, laboratuvarlardaki boy du5u da kullabilir, en az 15-20 dakika

yumu5ak bir 5ekilde yrkanmahdrr
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18 ACiL DURUM TELEFON L|STESi

Mediko - Davutpaga (0212) 383 2318

Mediko- Begiktag
(0212) 383 2319

Guvenlik- Davutpaga
(0212) 383 4066

GUvenlik -Begiktag (0212) 383 2155

Acil Durum Qagn Merkezi 112

Valilik

Elekirik Anza 186

Su Anza
'185

Dooalgaz Aflza 187

lstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik
MUdUrlugu

0212 574 58 80

Sait Qiftgi Devlet Hastanesi- Beiiktai Kamp0sU
(0212) 258 5057

Ba{crlar E!itim ve Aragtrrma Hastanesi- Davutpaga
Kamp0si.i

(0212) 44O 4000

3l
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ACiT DURUM EKiPTER|

EK|P riorni
suNA OzToPRAK nrcuN

ir-xyr

KURTARMA
eriai

1- Mesut ozER

(Ekip Ba5r)

2-Mustafa
BORUCU

3-Ertekin
KARAKUS

4-Serife 6zBEK

5-Ayte AVDAR

sOuoUnmr
exisi

1-Sehmus TEKER

(Ekip Bagt)

2-ismail6NDER

3-Dilek KEKEC

BULAMA

4-GOkhan
KESEBiR

5-Esra
CANPOLAT

KORUMA
erisi

1-Recep ARIKAN

(Ekip Bagr)

2-Vedat eAKIR

3.AIi NACAR

4-Zekeriya
Y.coMERT

5-Sultan KAYA

1-Abdullah Bilal
6zruRK

(Ekip BaSl)

2- Azade ATTAR

3-Fatih AYLIKCI

4-Mehmet
CALISKAN

5-Selma
KAYACAN

garvaro6lu
5-Cem QAKMAK

7-Perihan KUbra

CiCEK(AKMAN)

8-Emrah $efik
ABAMOR

9-9aban CEYLAN

10-Hediye
i.ozcUNDUz

11-Mehtap
DiNC

12-Fatma
coBAN KAYTKCT

13-Yahya
BAYRAK

HABERTESME
ve GUVENUK

erisi
Vardiya

ba5rndaki
g0venlik amiri

ve giivenlik
personelleri
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EK- 1 GENET ACiT DURUM EYLEM PLANI

0niversite genelinde acil durum eylem planr hazrrlanmrg olup kurumsal web sayfamtztn

"Etkinlikler ve Duyurular" krsmrnda bulunmaktadrr.

"YfU Acil Eylem Planr" igin;

https://www.vildiz.edu.trlmedia/files/Acil%20Du ru m%20Eyle m%20Pla n i-%20G EN El. odf

EK-2 ACit DURUM KROKitERi

Acil Durum Kat planlan her bina ve her kat igin hazrrlanmr5 olup; tilm binalarda yerlerini almttttr.

EK-3 ACiT TOPTANMA BOLGESi

http://kampus.vildiz.edu.trladresinde Davutpa5a ve Besiktag kampiisleri igin acil toplanma
b6lgeleri yer almaktadrr.

DavutpaSa KampiisU igin:

httos://ka m pus.yildiz.ed u.trlwo'content/u ploads/2021l02lTOPLAN MA ALANLART-

Davutpasa Kamousu.odf.pdf

Begiktag KampUsi.i igin;

https://ka m pus-Vildiz.ed u.trlwp-content/u ploads/2021l02lTOPLAN MA ALANLART-

YILDIZ KAMPUSU.pdf

EK4 COViD.lg ACiL DURUM EYTEM PIANI

COV|D-19 igin EK Acil Durum Eylem Planr olu$turulmug olup; YTU Koronaviriis Komisyonu
tarafrndan yenilenmektedir.

ilgili planrn ballantr linki agafrdaki gibidir:

http://www.covid-l9.yildiz.edu.trlmedia/fileslduyurular/YTU_acil_eylemjlani.pdf


