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"BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ SHMYO"nun, faaliyette bulunduğu alanlarda, karĢılaĢılabilecek 
olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları 
belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel yaralanma ve hastalıkları, çevresel etkileri 
önlemek veya azaltmak için planlar ve yöntemler oluĢturmak ve bunları sürdürmektir 

2.0  KAPSAM: 

"BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ  SHMYO"nun faaliyet gösterdiği tüm eğitim, öğretim ve barınma 
alanlarında karĢılaĢılabilecek yangın, kaza, deprem, çeĢitli tehditler ve çevre kazalarını kapsar. 

3.0  TANIMLAR: 

Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.  
Olay: Kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan oluĢum. 
Doğal Afet: Deprem, toprak kayması, heyelan, sel, su taĢkını, fırtına, yıldırım, çığ düĢmesi vb. gibi 
yıkıma neden olan insan kontrolünün dıĢında oluĢan doğal kaynaklı olay. 
Acil Durum: Tehlikeli olay koĢullarının oluĢması veya tehlikelerin meydana gelmesi ile gerekli 
önlemlerin alınması arasındaki durumdur. 
Toplanma Noktası: Acil durumlarda, iĢyerinde, çalıĢanların ve diğer ilgili tarafların, emniyetli alanlarda 
toplanmasını sağlamak için iĢyeri/Proje Yönetimi /Merkez Ofis için plaza yönetimi 
tarafından tespit edilen yerdir. 

4.0 MESULLER: 
 

 

 

 

 

ĠġVEREN/ĠġVEREN VEKĠLĠ 

ĠĢyerinde, acil durumlarla ilgili önlemlerin 
alınmasını ve gerekli kaynakları sağlamak. 
iĢyerinde acil durum planlarının 
hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULU 

ĠĢyerinde acil durumlarla ilgili tedbirlerin 
yeterliliğini ve ekiplerin çalıĢmalarını 
izlemek, tatbikat, kaza ve acil durum 
oluĢmasından sonra araĢtırma ve inceleme 
yaparak üst yönetime raporlama yapmak. 

ACĠL DURUM EKĠBĠ VE Ġġ SAĞLIĞI 
GÜVENLĠĞĠ 
BĠRĠMĠ 

ĠĢyerinde acil durumlarla ilgili önlemleri 
almak ve gerekli kaynakları tespit etmek. 
iĢyerinde acil durum planlarını hazırlamak ve 
uygulamak. 

YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ 

Merkez Ofiste, acil durum önlemlerini almak, 
acil durum faaliyetlerini gerçekleĢtirmek ve 
acil durum için gerekli kaynakları belirlemek. 
ĠĢyerlerinin acil durum önlemlerini takip 
etmek 



 

5.1Akım ġeması : 5.2Uygulamanın 
Açıklaması : 

"SHMYO" olası acil durumlar için izleyeceği yol aĢağıdakileri içerir: 

Acil durumların belirlenmesi 

■ ĠĢyeri acil durumplanlarının hazırlanması, 
■ ĠĢyeri acil durumorganizasyonunun ve sorumluluklarının belirlenmesi, 
■ ĠĢyeri acil durumekipmanlarının ve teçhizatının belirlenmesi, 
■ ĠĢyeri yönetiminin resmi ve özel kuruluĢlarla iletiĢiminin belirlenmesi, 
■  Tahliye planlarının hazırlanması, 
■  Tatbikatların yapılması 

Bu çerçevede, "Acil Durum Prosedürü", acil durumlara hazırlık ve tepki, acil durum türleri ve 
alınacak önlemleri değerlendirmektedir. ĠĢ Sağlığı Güvenliği Tehlike Risk Değerlendirmesi ile Çevresel 
Boyut Etki Değerlendirme tabloları çalıĢma grupları tarafından her projenin basında hazırlanıp, 
güncellenerek önemli etki ve risklerle birlikte "ACĠL" durumlar tablolarda belirlenir. 

"SHMYO" özgü oluĢabilecek acil durumlar için Birim ġefleri ve Yönetim Temsilcisi tarafından 
Acil Durum Planı hazırlanır. 

5.3 Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki : 

Acil Durum Planı aĢağıdakileri içerir, 

Acil durum organizasyonu ve sorumlulukları, 

Acil durumlarda, baĢvurulacak resmi ve özel kuruluĢların tespiti ve bu kuruluĢlarla 

yapılacak islerin tarif edilmesi, 

- Acil durumlarda, üçüncü kiĢilerin ve diğer çalıĢanların uyacakları kuralların 

belirlenmesi 

-Acil durumlarda, iĢyeri tahliye planının hazırlanması, 

-Acil durum tatbikatları, 

-Acil durum planının gözden geçirilmesi. 

-Acil durum planları, iĢyerlerinin görülebilecek yerlerine asılır. 

5.4 Acil Durum Organizasyonu ve Sorumlulukları 

Acil durum planında görevli ekiplerin ve diğerlerinin sorumlulukları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Binalarda Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 

126'ncı maddesinin (3) bendine göre; Ayrıca Bozok Üniversitesi’nin 01.10.2009 tarih ve 11 sayılı 

senato kararına göre; 

Ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin 

belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er 

kiĢiden; 

koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'Ģer kiĢiden oluĢur. Kurumda sivil savunma servisleri 

kurulmuĢ ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür. 



 

 

5.5 Acil Durum Yöneticisi : 

Merkez ofiste yangın ve ilk yardım konusunda eğitimli ve deneyimli herhangi bir birim 

sorumlusu, iĢletmede ise iĢ Sağlığı Güvenliği birimi, iĢletme/fabrika mühendisleri Acil Durum 

Yöneticisidir. 

Acil durum yöneticisinin sorumlulukları Ģunlardır: 

•  ĠĢyerlerinin Acil Durum Müdahale Ekiplerinin kurulmasını sağlamak ve sorumlulukları 

dağıtmak. 

•  Acil durumlar öncesi gerekli kaynakların teminini planlamak ve sağlamak. 

•  ĠĢyeri Acil Durum Planının ve Acil Durum Prosedürünün uygulanmasını sağlamak. 

• Acil durum talimatlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

• Acil Durumlarda, Acil Durum Ekiplerini harekete geçirmek ve iletiĢimi tek elden 

yönetmek. 

• Acil durum sahasının emniyetli boĢaltılmasını sağlamak. 
• Acil durumlarda, resmi ve özel kuruluĢlarla gerekli iletiĢim ve iĢbirliğinisağlamak. 
•  ĠĢyerlerinde meydana gelen acil durumları Yönetim Temsilcisine raporlamak. 

5.6  Ekipler Lideri : 

• Acil Durum Yöneticisinin talimatına göre hareket etmek. 

• Eğer güvenli ise acil durum sahasına gitmek ve durumu değerlendirmek. 

• Acil Durum Ekiplerinin çalıĢmalarını kontrol etmek ve koordine etmek. 

• Diğer resmi kurumların çalıĢmalarına yardım etmek. 

• Meydana gelen olayları, alınan ve/veya alınması gereken önlemleri, Acil Durum 

• Yöneticisine raporlamak. 

• Acil durumlarda, acil durum sirenini /alarmını çalmak. ( Elektrik 

• Teknisyeni veya birim amirleri) 

• Acil durum çıkıĢlarını kontrol etmek 

5.7  Kurtarma ve Koruma Ekibi : 

•  Yangın, patlama, sel baskınları, büyük boyutlu bina ve toprak çökmeleri ile tehlikeli 

kimyasalların etkilerine maruz kalanları vb. kurtarmak. 

• Acil durumlarda, tüm çalıĢanları, emniyetli alanlarda toplamak. 

• Yangın, patlama, çöküntülerde ve diğer tehlikeli durumlarda, önemli ve acil 

•  kurtarılması gereken evrak ve malzemeleri kurtarmak ve bunları emniyetli bir alanda muhafaza 

etmek. 

•  Önemli evrak ve malzemeleri korumak ve bunların korunduğu alanlara ve diğer tehlikeli yerlere 

baĢkalarının girmesini önlemek. 

• Acil durum sahasında, çağrılan yetkili kuruluĢların çalıĢmalarına destek olmak. 

5.8  Yangın Söndürme Ekibi : 

• Yangın esnasında, elektrik Ģalterlerinin kapalı olduğundan emin olmak. 

• Yangın söndürme araçları ile itfaiye gelinceye kadar yangınla mücadele etmek. 

• Yangının yayılmasına karsı gerekli önleyici tedbirler almak 

5.9  Ġlkyardım Ekibi: 

• Acil durumlarda, yaralılara, ilkyardımda bulunmak. 

• Sağlık durumları ciddi olanların, en yakın sağlık kurulusuna ulaĢmasını sağlamak. 

 

 



 

 

 

 

• 5.10 Tüm ÇalıĢanlar ve Ziyaretçilerin Bilgilendirilmesi: 

•  Tüm çalıĢanlar ve ziyaretçiler, herhangi bir acil durum olasılığına karsı , aĢağıdaki konularda 

• bilgilendirilir: 

• Bir acil durum tespit ettiğinde durumu telefonla ilgili sorumlulara bildirmesi; 

• Ġlgili kimselere adını, acil durum yerini ve türünü bildirmesi; 

•  Ekiplerde görevli değilse acil durum toplanma alanına gitmesi; 

•  Kendini riske atmaması; 

•  Acil Durum kontrol altına alınamayacak durumda ise, müdahale etmemesi. 

•  Ziyaretçilere refakat edilir ve hiçbir müdahalede bulunmaz. 

5.10  Yüksekokul  Planı : 
Saha planları, iĢyerinin vaziyet (merkez ofiste kat planı ) planlarına göre düzenlenir. Bu plan 

üzerinde, toplanma noktaları, acil çıkıĢlar, acil durum ekipmanlarının yerleri, ofisler, kamplar, 
yemekhaneler, yardımcı tesisler ve tehlikeli yerler, vs. gösterilir. Aynı zamanda, acil çıkıĢlardan, 
toplanma noktalarına nasıl gidileceği tanımlanır ve bu planlar iĢyerlerinin giriĢlerine, çalıĢanların 
görebilecekleri yerlere asılır. 

5.11  Acil Durum Tatbikatları : 
Kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele tatbikatları düzenlenir ve tatbikat sonuçları kayıt altına 

alınır, böylece prosedür ve planlar denenmiĢ olur. Tatbikatlar en az yasal düzenlemelerin gerektirdiği 
periyotlarda veya gerekli görülürse daha sık periyotlarda gerçekleĢtirilir. 

5.12  Acil Durum Ekipmanları ve Teçhizatları : 

BaĢlıca acil durum ekipmanları Ģunlardır, 

• Siren veya alarm sistemi, jeneratör ve acil durum aydınlatması, 

• Yangın söndürme tüpleri ve maskeleri, 

• Yangın hortumları, yangın hidrantları ve su depoları , 

• Uyarı levhaları ve emniyet bantları, 

• Ambulans (112'den çağrılır), 

• Ġlkyardım araç gereçleri, 

•  Döküntü önleme ve temizleme (üstüpü, talaĢ vb) malzemeleri ve ekipmanları, HaberleĢme 

sistemleri (telsiz, telefon vb), 

•  Acil durum ekipmanları fabrika ĠĢ Sağlığı Güvenliği ve Fabrika Mühendisleri tarafından 

• kontrol edilir. 

• Jeneratörlerin, acil durum sirenlerinin, yangın söndürücülerin test edilmeleri Elektrik 

• Mühendisi ve ĠĢ Sağlığı Güvenliği, Fabrika Mühendisleri tarafından sağlanır. 

5.13  Acil Durum Tipleri ve Alınacak Önlemler 

• Deprem 

• Sel baskını ve ġiddetli Fırtına, 

• Tehlikeli Kimyasalların Kontrol DıĢı Yayılması, 

• Kontrol Edilemeyen Gaz, Yağ, Yakıt Sızıntısı, 

• Yangın ve/veya Patlama 

• Önemli Kazalar 

• Tehdit ve Sabotaj, 

• Salgın Hastalıklar, 

• Zehirlenmeler, 
• ĠĢ Kazası, 



 

 

Bu acil durumlarla ilgili detaylar, ilgili talimatlarda yer almaktadır. 
"SHMYO' nun kazaların ve acil durumların meydana gelmesinden sonra, acil duruma hazırlıklı 
olmayı ve müdahale prosedürlerini belirli zaman aralıklarında gözden geçirir, gerektiğinde 
yeniden düzenler. Önemli kazalar ve acil durumlarda uygunsuzluğun tekrarını önlemek için 
"Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporu" uygulanır. 

6.0 KAYITLAR : 

 

 

7.0 REFERANSLAR : 

• 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 

•  BĠNALARDA YANGIN YÖNETMELĠĞĠ 

•  ĠL AFET ACĠL DURUM YÖNETMELĠĞi 

 

, 

 

 

 

Kayıt Saklama Süresi Saklama Yeri Sorumlu 

Acil durum 

ekipmanların kontrol 

kayıtları 

3 yıl Dosya 
ĠĢ sağlığı ve güvenliği birimi 

ve acil durum ekipleri 

Acil durum 

tatbikatlarının 

kayıtları 

ĠĢ sağlığı ve 

güvenliği kurulu 

toplantı tutanakları 

Acil durumların 

kayıtları 

 
10 yıl 

 
Dosya 

Kaza kayıtları 20 yıl Dosya 

Personel ve muhasebe 

sorumlusu ve ĠĢ Sağlığı 

güvenliği,  

7.1 ACĠL DURUMLARDA ÖNCELĠKLE ARANACAKLAR LĠSTESĠ 
 

ADI SOYADI GÖREVĠ 
TELEFON 

 

ĠMZA 

 
Öğr. Gör. BEHĠYE 

DAĞDEVĠREN ERTAġ 

 
ACĠL DURUM YÖNETĠCĠSĠ 

 
05066082692 

 

 
HASRET AKBULUT 

 
EKĠP ġEFĠ 

 
05468497833 

 



ACĠL DURUM YÖNETĠCĠSĠNĠN GÖREVLERĠ 
a. Acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek için tedbirleri almak 

b. Acil durumlarda organizasyon yapmak. 

c. ĠĢyerinin yangından korunması, kurtarılması, kontrolü ve yangının söndürülmesiyle ilgili tedbirlerin 

alınması ve aldırılmasını sağlar, 

d. ĠĢyerinde yürütülecek kurtarma iĢleri için gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılmasını sağlamak. 

 

 

 

 

 

YANGIN SÖNDÜRME EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ; 

a.  Normal zamanda yangın söndürme sistemlerinin faal durumda olmasını sağlayacaktır. 

b. Tesiste meydana gelecek yangınlara ilk müdahaleyi yapmak. Büyümeden kontrol altına alarak 

söndürmek, 

c.  Tesisteki mevcut karbondioksit, köpük ve kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının kullanıĢ 

Ģekillerini öğrenip, her durumda kullanmak, 

d.  Yangın ve yangın tehlikelerini A.D.M.E BaĢkanına bildirmek, 

 
e .    Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazların kaldırılmasına yardım etmek, 

f  .    Yangın sonrası durumu rapor etmek, 

 

 

 

7.2 YANGIN MÜCADELE EKĠBĠ: 
 

SIRA 

NO 
ÜNVANI ADI SOYADI GÖREVĠ 

 

TELEFON 

 

ĠMZA 

1 
 

EKĠP ġEFĠ 
 
HAMDĠ KAYA 

 
Öğr.Gör. 

 
 

 
05447432917 

 

2 

 
EKĠP  
ÜYESĠ 

 
HÜSEYĠN 
MAZHARETTĠN 
DEMĠR 

 
Öğr.Gör. 

 
05542597758 

 

 
3 

 
EKĠP 
ÜYESĠ 

 
TOLGA 
HANAYOĞLU 

 
Öğr.Gör. 

 
05544123581 

 

 
4 

 
EKĠP 
ÜYESĠ 

 
ÖMER 
DOĞANGÖNÜL 

 
Bil. ĠĢlt. 

 
05432473915 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

7.3 ĠLK YARDIM EKĠBĠ: 

SIRA 

NO ÜNVANI ADI SOYADI GÖREVĠ 

 

       TELEFON 

 

ĠMZA 

1 EKĠP 
ġEFĠ 

NURSEL ÜSTÜNDAĞ 

ÖCAL 

 

 
Öğr.Gör. 05535495138 

 

2 
 
EKĠP 
ÜYESĠ 

 
BETÜL BAġAR KARA 

 
Öğr.Gör. 

 
05522281632 

 

3  
EKĠP 
ÜYESĠ 

 
SEDA GÜNDÜZ BAġÇIL 

 
Öğr. Gör. 

 
05308842460 

 

4  
EKĠP 
ÜYESĠ 

 
MEHMET AKĠF GÜLER 

 
Öğr.Gör. 

 
05464215223 

 

 

   

 
 

 

a. Tesiste çalıĢan personele ilk yardım yapmak, 

b.  Tesiste çalıĢan personelin daha kapsamlı kurum ve kuruluĢlara sevk edilmesini sağlamak, 

c.  Tesise yardıma gelen dıĢ personele yardımcı olmak, 

d.  Yaralılara ilk müdahale sonrası sakinleĢmelerini sağlamak, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.4 ARAMA KURTARMA VE TAHLĠYE EKĠBĠ: 

 

a. Tesisteki can ve mal kurtarma iĢini yapmak, 

b.  Kurtarılan yaralıları derhal revire göndermek, 
c.  Kurtarılan malların emniyet ve muhafazasını sağlamak 

d.  Acil durum sonrası yıkıntı dıĢındaki çatlak ve eğim vermiĢ yerleri dolaĢarak tespit etmek ve 

bildirmek, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA 

NO 
ÜNVANI ADI SOYADI GÖREVĠ 

 

TELEFON 

 

ĠMZA 

1     EKĠP  ġEFĠ 
 
 

ÖZNUR PURTAġ 

 

Öğr.Gör. 
05456602210 

 

2 
 
EKĠP 
ÜYESĠ 

 
AZĠZE AYDEMĠR 

 
Öğr.Gör. 

 
05334160884 

 

3  
EKĠP 
ÜYESĠ 

 
    EBRU SÖNMEZ 

 
Öğr.Gör. 

 
05074691810 

 

4  
EKĠP 
ÜYESĠ 

 
RUKĠYE YORULMAZ 

 
Öğr.Gör. 

 
05427657429 

 

 

 
  

 

 



 

7.5 KORUMA EKĠBĠ: 

 

 

KORUMA EKĠBĠNĠN GÖREVĠ; 

a.  Tesisteki iç ve dıĢ emniyetini sağlamak 

b.  Tesisteki Ģüpheli Ģahısları tespit ederek uzaklaĢtırmak, 

c.  Tesisteki trafiğin düzgün iĢlemesini sağlamak ve kontrol altında bulundurmak, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA 

NO ÜNVANI ADI SOYADI GÖREVĠ 

TELEFON 

 ĠMZA 

1 

 
EKĠP ġEFĠ 

 
ALPEREN 
TĠMUÇĠN 
SÖNMEZ 

 

 
Öğr.Gör. 

 
05433906826 

 

2 
 
 

EKĠP ÜYESĠ 

 
DĠLEK YILDIRIM 

GÜRKAN 

 
Öğr.Gör. 

 
05077455844 

 

3  
EKĠP ÜYESĠ 

 
NĠDA PALABIYIK 

 
Öğr.Gör. 

 
05072275726 

 

4  
EKĠP ÜYESĠ 

 
HASRET 

AKBULUT 
 

 
Yüksekokul Sek. 

 
05468497833 

 

    

 
 

 



 

 

HABERLEġME EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ; 

a. Acil durumlarda "HaberleĢme ġeması"na uygun olarak dıĢ ve iç haberleĢmeyi sağlamak 
b.  Ġlgili yerlere ait acil durum telefonlarının listesini bulundurmak, 

c. Acil durum koordinatörlerinin talimatlarına uymak. 

SIRA 

NO ÜNVANI ADI SOYADI GÖREVĠ 

 

TELEFON 

 

ĠMZA 

1 
 

EKĠP ġEFĠ 
 
MURAT BOZDAĞ 

 
Yar.Hiz. 

 
05426916324 

 

2 
 
EKĠP 
ÜYESĠ 

 
FATMA 
ÖZSÜMER 

 
Yar.Hiz. 

 
05070989325 

 

7.6 HABERLEġME EKĠBĠ: 


