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Ek-B.1.7. İş Kazası Akış Şeması 

 



 

Ek-B Sayfa - 9 
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Ek-B Acil Durum Talimatları ve Genel Bilgiler  

 Ek-B.2.1. Yangın Talimatı  

Teorik Bilgiler 

Yangın 

Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olaya Yanma denir. 

Yanma olayının oluşabilmesi için yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. 

Bu olaya "Yangın Üçgeni" adı verilir. 

Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına 

YANGIN denir. 

Yangınların Sınıflandırılması 

Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değişir. Bu nedenle yangınları beş sınıfta 

toplayabiliriz. 

 

Şekil 8: Yangınların Sınıflandırılması Tablosu 

Genel olarak, 

1. Kuru tozlu yangın söndürücü “her tür yangın için” 

2. Köpüklü yangın söndürücü “katı ve sıvı yangınlar için” 

3. Sulu yangın söndürücü “katı yangınlar için” 

4. Halokarbon tipi yangın söndürücüler “elektrik ve elektronik ortam yangınları 

için” kullanılabilir. 
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Yangının Nedenleri 

▪ Korunma önlemlerinin alınmaması 

En önemli nedendir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, Doğalgaz, LPG tüpleri, 

parlayıcı- patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Elektrik 

enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılması, LPG tüplerinin ve doğalgazın doğru 

kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemin 

alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır. 

▪ Bilgisizlik 

Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin doğru 

kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya 

kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve 

yangını söndürmek için, yangın olayını öğrenelim. 

▪ İhmal 

Yangın konusunda bilgili olmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara 

izmariti, kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü, ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulan her 

ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karşı daha dikkatli ve titiz 

olmamız gerekir. 

▪ Kazalar 

İstem dışı olayların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın konusunda yeterli düzeyde 

bilgilenmek, bu tür olaylarda nasıl hareket edeceğimize yardımcı olur. 

▪ Sıçrama 

Kontrol altındaki bir ateşin, ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak veyahut parlayıp-

patlayarak sıçraması her zaman mümkündür. 

▪ Sabotaj 

Bazı insanlar, çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkarırlar. Bu tür 

olaylara karşı gerekli önlem alınmalıdır. 

▪ Doğa olayları 

Rüzgârlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düşmesi ve 

benzeri doğa olayları sonucu yangınlar çıkabilir. 

Söndürme Prensipleri  

▪ Soğutarak Söndürme 

Su İle Soğutarak Söndürme: Soğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çok 

kullanılandır. Suyun fiziksel-kimyasal özelliği, yanıcı maddeyi boğar ve yanıcı maddeden ısı 

alarak yangının sönmesini sağlar. 

 Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan 

yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu 

tip söndürme uygulanmaz. 

▪ Havayı Kesme 

 Örtme: Katı maddeler veya kimyasal bileşikler kullanarak yanan madde ile oksijenin 

kesilmesi olayıdır. Akaryakıt yangınlarında, örtü oluşturan kimyasal bileşikler 

kullanılmaktadır. 

 Boğma: Yangının oksijenle ilgisinin kesilmesi veya azaltılması olayıdır. 
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▪ Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması 

Yanmakta olan maddelerin ortadan kaldırılması halinde, yanma üçgeni oluşamaz. Bu 

nedenle de yangın sönmüş olur. 

Kullanılmış söndürücüleri yerine asmayın tekrar dolum için ilgililere bildirin. 

Söndürme Cihazlarının Kullanımı 

Şekil 9: Söndürme Cihazlarının Kullanımı 
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Şekil 10: Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanımı
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Yangına Karşı Alınacak Tedbirler 

Yangın kaçış yollarına ve kapılarının ön ve arkalarına malzeme bırakmayınız. 

Kimyasallar 

▪ Tüm kimyasallar gerektiği şekilde etiketlenmiş ve kapalı kaplarda saklanmalıdır. 

▪ Kimyasalların kullanıldığı yerlerde sadece gerektiği kadar kimyasal bulundurulmalı ve 

kullanılan tüm kaplar etiketlenmelidir. 

▪ Kimyasallar etiketlerinde yazan ısıda depolanmalıdır. 

▪ Miktarı 50 lt yi aşan çözücüler (solventler) kimyasal dökülmelerine karşın 

döküntülerin birikeceği tepsiler bulunan metal dolaplarda ve/veya özel olarak hazırlanmış ya 

da amaca uygun olarak yeniden düzenlenmiş odalarda saklanmalıdır. 

▪ Kimyasal depolarının aydınlatma ve elektrik tesisatı etanj olacaktır. 

▪ Depoların tüm elektrik sistemleri depo dışında kontrol edilecektir. 

▪ Depo içindeki kimyasallar uygun şekilde etiketlenip depolama şartlarına göre 

depolanacaktır. 

▪ Depo içinde ve dışında hem dolap ve raflarda hem de personel için gerekli topraklama 

tertibatı yapılacaktır. 

▪ Depolarda sürekli olarak temiz hava girişi sağlanmalıdır. 

▪ Kimyasallar ateşleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

▪ Kimyasallar ile çalışan personel pamuklu iş elbisesi giymelidir. Sentetik elbiseler statik 

elektrik biriktirebilir. 

Yanıcı Gazlar 

▪ Gaz boruları sağlam olmalı ve fazla ısınmasına yol açmayacak şekilde 

yerleştirilmelidir. 

▪ Kullanılmayan gaz vanaları tamamen kapatılmalıdır. 

▪ Kullanılmayan gaz tüpleri dışarıda düşmeye karşı dayanıklı bir şekilde bekletilmelidir. 

▪ Yanıcı gazlar kullanılırken çalışma alanı terk edilmemelidir. 

▪ Yanıcı gazlar ile çalışılan yerlerde kullanılan gazlar ile ilgili gaz dedektörleri 

bulunmalıdır. 

▪ Çalışma ortamında uygun yerlere “sigara içmek yasaktır” ve “dikkat ateşle yaklaşma” 

levhaları asılmalıdır. 

▪ Gazlar ile çalışılan ortamda sürekli olarak temiz hava girişi sağlanmalıdır. 

Elektrik Panoları, UPS, Trafo 

▪ Temizlik ve bakım için kullanılan yağlı bez ve üstüpü parçaları ağzı kapaklı çöp 

bidonlarına atılır. 

▪ Paratonerler ve topraklama kabloları periyodik olarak kontrol edilir. 

▪ Uygun yerlere “sigara içmek yasaktır” ve “dikkat ateşle yaklaşma” levhaları asılır. 

▪ Yeteri kadar uygun tipte (köpüklü ve/veya CO2 vb.) yangın söndürme tüpleri ve diğer 

yangın söndürme araçları faal olarak kullanıma hazır bulundurulur. 

▪ Otomatik yangın algılama dedektörleri uygun yerlere yerleştirilir. 
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Malzeme / Teçhizat Depoları 

▪ Depoların içinde ve malzemeler arasında sigara içilmesine izin verilmez. 

▪ Çabuk parlayıcı ve sıcağa karşı malzemeler sık sık kontrol edilir. 

▪ Depolardaki malzemelerin özelliğine göre uygun tipte Yangın söndürme tüpleri dolu 

ve kullanıma hazır bulundurulur. 

▪ Depoların uygun ve görülebilecek yerlerine “sigara içmek yasaktır” levhaları konulur. 

▪ Elektrik tesisatı, kablo bağlantıları, fiş ve prizler her hafta bir plan ve kontrol listesine 

göre devamlı kontrol edilir, arızalı ve hasarlı olanlar değiştirilir. 

Açık Alanlar 

▪ Çevredeki yabani otlar, kâğıt, bez, parçası gibi yanıcı atıklar temizlenir, kesilen otlar 

yakılmaz ve tesis dışına çıkarılır. 

▪ Yangın hidrantları vana ve logarlar devamlı bakımlı ve temiz tutulur. 

▪ İtfaiye gelinceye kadar kullanılmak üzere, her 2-3 yangın hidrantı için uygun bir yere 

yeterli uzunlukta hortum bulundurulur. Anılan hortumların güneş ve yağıştan korunması için 

kapalı bir kutuya alınması (kullanılabilir duruma gelmesini zaman açısından riske atmayacak 

bir düzen içerisinde) sağlanır. 

Elektrik Tesisatları 

▪ Elektrik tesisatına, proje harici fazla yüklü cihazlar takılmaz. 

▪ Tüm bina ve tesislerin elektrik dağıtım panolarındaki sigortalar muhafazalı ve otomatik 

olur. 

▪ Elektrikle çalışan cihazlardan, teknik dokümanına göre gerekli olanlar topraklanır. 

▪ Bina ve tesislerde çıplak veya hasarlı kablo, priz, fiş vb. gibi elektrik malzemesi derhal 

yenilenir. 

▪ Elektrik tesisatının periyodik kontrol ve bakımları yetkili personel tarafından yapılır. 

▪ Çatılarda güvercin gübresi olup olmadığı, elektrik kablo kontrolü ve baca kontrolü 

yapılır. 

Yangın Esnasında Yapılacak İşlemler 

Yangın esnasında önceden hazırlanmış olan Yangın Acil Durum Planına göre hareket 

edilecektir. Her ne olursa olsun ilk düşünce kendi can güvenliğini almak ve yakınında bulunan 

makine veya ekipmanın enerjisini keserek önceden belirlenmiş ve iş yerinde duyurulmuş olan 

acil çıkış yollarını kullanarak panik yapmadan “Acil Durum Toplanma Noktası” na gidilmesi 

olacaktır. 

▪ Telaşlanmayınız. 

▪ Yangın küçük çaplı ise uygun söndürme ekipmanı ile müdahale ederek yangını 

söndürünüz ve birim amiri ile Yangın Güvenliği Sorumlusuna haber veriniz. 

▪ Kullanmış olduğun tüpü doldurulması için Söndürme Ekibi Görevlisine bildiriniz. 

▪ Yangın müdahale edemeyeceğiniz kadar büyük ise; 

▪ Sesli olarak etrafınızdakileri haberdar ediniz, 

▪ Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise ona basınız, 

▪ Güvenlik ve Santral Birimine haber veriniz 
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▪ Çalışmış olduğunuz Makine-Ekipmanın enerjisini kesiniz, 

▪ Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, 

▪ İlkyardım sertifikan var ise yaralılara ilk müdahaleni yapınız, 

▪ Yaralı yok ise acil çıkış güzergâhını kullanarak toplanma bölgesine doğru güvenli bir 

şekilde hareket ediniz, (Yakınında yangında ilk kurtarılacak bir eşya var ise onu da yanında 

götür) 

▪ Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız, 

▪ Toplanma bölgesine geldiğinizde amirine geldiğinizi bildirmeyi unutmayınız, 

▪ Bu arada ekipler ekip liderleri eşliğinde görev tanımları içerisinde olay yerine 

müdahale eder. 

▪ İtfaiye geldiği andan itibaren itfaiye memurlarının yardımcısı konumuna geçerler. 

▪ Panodan yangın yerini tespit ediniz, 

▪ Telefon ve Telsiz vasıtasıyla yangının YERİ,  CİNSİ VE BÜYÜKLÜĞÜ hakkında 

bilgi alınız, 

▪ Yangın mahallinden aldığınız bilgiler doğrultusunda sırasıyla; 

▪ Arayarak, Yangın yeri, cinsi, büyüklüğü ve adresi hakkında özet bilgi veriniz. 

▪ Tüm tesisleri olaydan telefon veya telsiz ile haberdar ediniz, 

▪ Elektrik, Doğalgaz ve Kimyasal hatlarının kesilmesini sağlamak maksadıyla, 

II. Elektrik için; 

III. Doğalgaz için; 

IV. Kimyasallar için; 

▪ Su motorunun açılması için Teknisyeni haberdar ediniz. 

▪ Yangın Güvenliği Sorumlusuna haber veriniz. 

▪ Yangının meydana geldiği bölümün yangın ekip liderini ve bölüm müdürünü haberdar 

ediniz. 

▪ Gerekirse Ambulans Çağırınız (112) 

▪ Polis (155) ‘i haberdar ediniz. 

Kayıt ve Teçhizatın Korunması 

Yangın sırasında korunması ve kurtarılması gereken evrak ve eşyaların üzerlerine 

yangında ilk kurtarılacak işareti konulacaktır. 
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Kırmızı Zemin Üzerine Siyah Y: Yangında ilk önce kurtarılacak. 

 

Şekil 11: Yangında ilk önce kurtarılacak uyarısı 

Tatbikatlar 

Yangın tatbikatları iş yerinde belirlenecek olan plan senaryolar dâhilinde yapılacaktır. 

Yangın tatbikatları en az yılda bir (1) gerçekleştirilecektir. Tatbikata senaryo dâhilinde tüm 

personel (imkânların elverdiği ölçüde öğrencileri de dâhil ederek) katılacak ve gerçeği 

yansıtacak şekilde hareket tarzı izlenecektir. Tatbikatlar sonrasında düzenlenecek raporlar 

ışığında eksiklikler ve hatalı davranışlar görülecek ve her tatbikatta bir öncekine göre daha 

başarılı olunması beklenecektir. 

Eğitim 

Yangına müdahalenin her safhasında karşılaşılabilecek konularla ilgili ihtiyaç 

duyulacak eğitim konularının belirlenmesi, koordinesi ve uygulanması ile en az yılda bir 

yapılacak olan yangın tatbikatlarının planlanması, icrası Acil Durum Kriz Masası Başkanı 

veya onun yetkilendirip, görevlendireceği bir Kriz Masası Üyesi tarafından 

yürütülecektir. 

Yangın Sonrası Yapılacak İşlemler 

Muhtemel yangın sonrası teknik ve idari personel bir araya gelerek detaylı bir 

incelemede bulunacak, yapılan inceleme sonrası yangının çıkış sebepleri, ihmal ve 

sorumluları vb. tespit edilip yangın raporu hazırlanacaktır. Verilecek rapor doğrultusunda 

ödül/ceza işlemleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nce yürütülecektir. 
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Şekil 12: Yangın Acil Eylem Planı Tablosu 
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Ek-B.2.2. Deprem Talimatı (Genel Bilgilendirme) 

Depremle Yaşamayı Öğrenmek Hakkına Genel Bilgiler 

Doğal Afet 

İnsan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı 

etkileyen ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen hava 

ve yer hareketlerine Doğal Afet denir. 

Doğal afetleri ve yangınları tamamen önlemek hiçbir şekilde, hiçbir zaman mümkün 

olamayacaktır. Ancak; riskleri azaltmak ve sonuçları bir parça da olsa lehimize çevirmek 

elimizdedir. 

Deprem doğal bir afettir. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya 

çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına 

“Deprem” denir. 

Depremden Korunmanın Yolları 

Ülkemizin %98’i deprem riski taşımaktadır. Yerleşim alanlarının nüfus yoğunluğunun 

fazla olduğu deprem bölgesindeki çarpık yapılaşma, toplumun bu konuda yeterli bilince ve 

bilgiye sahip olmaması, ülkemizde meydana gelen can ve mal kaybına sebep olmaktadır. 

Depremde Riskleri En Aza İndirmenin Yolları 

1- Deprem öncesi almamız gereken önlemler. 

2- Deprem sırasında hareket tarzımız. 

3- Deprem sonrası yapmamız gerekenler. 

Depremden Önce 

Depremi önleyemezsiniz! Fakat 

▪ Yaralanmayı önlemeye, 

▪ Hasarı minimuma indirmeye, 

▪ Depremden sonra en az 72 saat yardımsız biçimde hayatta kalabilmeye, 

▪ Deprem sırasında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda hazırlıklı 

olmalısınız. 

▪ İhtiyaçlarınızın listesini çıkarın. İşbölümü yapın. Planınızı yazın ve bunun tatbikatını 

yapın. 

1- Deprem öncesi almamız gereken önlemler: 

Depremde hayatta kalmak bazı basit kuralların bilinmesi ve uygulanması ile 

mümkündür. Evinizde, iş yerinizde, okulunuzda, öğrenci yurdunda bir KAÇIŞ PLANI 

olduğunu biliniz. Hazırlanmış olan bu kaçış planını sık sık tatbikatlar ile tekrarlayıp öğrenmeye 

çalışınızız, hatalarınızı ve eksikliklerinizi tespit ediniz ve tekrarlanan tatbikatlarla en aza 

indiriniz. Kaçış planında belirtilmiş olan güvenli alan olarak belirtilmiş Acil Durum Toplanma 

Bölgelerinin yerlerini öğreniniz. 

  Ek Bina içinde bulunduğunuz yerlerdeki (laboratuvar, sınıf, kütüphane, yemekhane, 

oda vb.) korunma alanlarını öğreniniz. Belirlenmiş koruma alanlarında yapılan tatbikatlara 

gereken özeni göstererek katılınız. 
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Boyumuzu geçmeyen eşyaların yanında; yan yatış cenin pozisyonu, boyumuzu geçen 

eşyaların yanında ise çömelerek cenin pozisyonu alarak yaşam alanlarınızı oluşturmaya 

çalışınız. 

Üzerinize düşerek tehlike yaratabilecek, kaçış yollarınızı kapatacak ve yaralanmanıza 

sebep olabilecek eşyaları sabitleyiniz, sabitlenmemişse ilgili kişileri uyararak sabitlenmelerini 

sağlatınız.  

 

Şekil 13: Deprem anında korunma alanları  

 

Kitaplıkları, raflardaki kitapları ve aydınlatma lambalarının sabitlenmesini sağlatınız. 

Mutfaktaki LPG tüpleriyle ocakların sabitlendiğinden emin olunuz. Sabitlenmemişse 

sabitlenmesi için ilgilileri uyarınız.  

Bulunduğunuz yerdeki elektrik, gaz, su şebekelerini kapatabilmek için ana şalter ve 

vanaların yerlerini ve nasıl kapatılacağını öğreniniz. 

 

Şekil 14: Deprem anında kapatılacak enerji kaynakları  
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Acil Kaçış Çantası hazırlayınız. Çantayı çıkarken alabileceğiniz en kolay yere 

koyunuz. İçine; 

▪ El feneri, pilli radyo ve bunların yedek pilleri, 

▪ Battaniye ya da uyku tulumu, 

▪ İlk yardım çantası, 

▪ Su, bisküvi ve konserve yiyecekler, 

▪ İçme suyu, 

▪ İş eldiveni, 

▪ Ayakkabı, 

▪ Düdük, 

▪ Para, Kimlik fotokopisi, 

▪ Ağrı kesici, vitamin, varsa sürekli kullanmanız gereken ilaç gibi ilk anda ihtiyacınızı 

karşılayabilecek malzemeler koyunuz. 

 

Şekil 15: Acil kaçış çantası 

Deprem sonrasında ilk yaralanmalara karşı bilinçli bir şekilde müdahale edebilmek için 

İLKYARDIM eğitimi alınız. 

Yangın söndürme cihazlarını kullanmayı ve yangına müdahale etmeyi öğreniniz. 

Kurumunuzda veya İtfaiyenin eğitim ve söndürme tatbikatlarına katılınız. 

Arama, kurtarma ve taşıma teknikleri için eğitim alınız. 

İşyerlerinizde, eğitim kurumlarınızda, acil durum tahliye planlarını mutlaka sorunuz ve 

öğreniniz. Tatbikatlara gerekli özeni göstererek aktif katılımınızı sağlayınız. 

Kaçış yolları üzerinde çıkışınızı engelleyecek eşyaları koymayınız, koyulduğunu tespit 

ettiğinizde ilgili görevlileri mutlaka uyararak, tahliye kaçış yollarının boş olması gerektiğini 

hatırlatınız ve boş olduğundan emin olunuz. 

   Ek Bina için güvenli ve tehlikeli bölümleri bilin!  

Acil durum gereçlerinizi hazırlayın: 

Hiçbir yerden yardım almaksızın 72 saat veya daha uzun bir süre boyunca kendi 

başınıza bina içinde, arabanızda veya iş yerinizde hayatta kalma mücadelesi vermeye 

hazırlıklı olun. 
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2- Deprem sırasında hareket tarzımız. 

Deprem Sırasında 

Deprem başladığında nerede olursanız olun, ilk yapmamız gereken davranış, sakin 

olmak ve çevremizdeki insanların sakin kalmalarına yardımcı olmak, kesinlikle panik 

yapmamaktır.  

 

Şekil 16: Deprem sırasında durulmaması gereken yerler 

 

Korunabileceğiniz yerde Cenin vaziyetinde bekleyiniz. Yere yan olarak yatın, başınızı 

ellerinizin arasına alın, dizlerinizi karnınıza çekiniz. Bu pozisyon yaşamsal organlarınızı 

korumanızı sağlar. Sarsıntı bitinceye kadar hareketsiz kalın. 

 

Şekil 17: Deprem sırasında evde durulması gereken yerler 
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ÇÖK-KAPAN-TUTUN kuralını her zaman uygulayınız. 

Şekil 18: Çök – Kapan - Tutun Talimatı 
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Açık alanda iseniz;  

 

Şekil 19: Deprem sırasında açık alanda durulması gereken yerler 

 

▪ Olduğunuz yerde kalın. 

▪ Pencerelerden, binalardan, elektrik tellerinden ve direklerden uzak durarak, en yakın toplanma 

bölgesine gitmeye çalışınız. 

▪ Yaşam üçgeni oluşacak yerlerde alacağınız cenin pozisyonu; sizleri üzerinize düşebilecek 

yapısal ögelerden korur. 

 Kapalı alanda (evde) iseniz;  

Şekil 19: Deprem sırasında evde durulması gereken yerler 

▪ Mutfakta fırınlı ocakların yanına yan yatarak cenin pozisyonu alınız. 

▪ Buzdolabı gibi yüksek boyutlu eşyaların yanında, çömelerek cenin pozisyonu alınız. 

▪ Yatak odasına ve salonda, karyolanın ve divanların, kitap ve ağaç gibi malzemelerin yanına 

yatarak cenin pozisyonu alınız. Kâğıt ve ağaç gibi malzemeler yüke en az elastikiyet gösteren dirençli 

malzemelerdir. 
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Şekil 20: Deprem sırasında evde durulması gereken yerler 

 

Şekil 21: Deprem sırasında evde durulması gereken yerler 
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▪ Pencerelerden, vitrinlerden uzak durunuz, 

 

Şekil 22: Deprem sırasında durulmaması gereken yerler pencere, cam, vitrin 

 

▪ Deprem sırasında sarsıntı bitinceye kadar, merdivenleri ve asansörleri kesinlikle 

kullanmayınız, 

▪ Balkon ve pencerelerden atlamayınız, 

▪ Dayanma gücü az olan kapı boşluklarında durmayınız. 

Deprem sırasında okuldaysanız; 

 

Şekil 23: Deprem sırasında okulda, sınıfta iseniz 

▪ Sarsıntı başladığında, sıralarınızın veya sandalyelerinizin yanına çömelerek veya yan 
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yatış vaziyetinde cenin pozisyonu alarak yaşam alanınızı oluşturunuz. 

▪ Sarsıntı durduğunda; akademisyenlerinizin (öğretmenlerinizin) talimatıyla panik 

yapmadan ve koşmadan merdivenin duvar kenarından hızlı adımlarla bahçede açık alandaki 

toplanma bölgesinde bekleyiniz. 

▪ Eğitimcilerinizin haberi olmadan okulun bahçesinden ayrılmayınız. 

▪ Sağlık ekipleri gelinceye kadar, yaralılarınıza ilkyardım uygulayınız. 

Deprem sırasında insanların topluca bulunduğu alanlardaysanız en önemli 

davranış panik yapmamak ve soğukkanlı olmaktır. 

Sinema veya tiyatroda koltukların arasında cenin pozisyonunda korunma 

pozisyonunuzu alınız. Salon karanlık olabilir. Işıklı yön levhalarını kullanarak yetkililerin 

anonslarına göre tahliye işlemine başlayın. 

 

Şekil 24: Deprem sırasında sinema veya tiyatroda iseniz 
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Konserdeyseniz 

Şekil 25: Deprem sırasında konserde iseniz 

Bulunduğunuz noktadaki aydınlatma spotları, mevcut elektrik direkleri ve kabloları 

büyük tehlike yaratacağından; yoğun kalabalığı düşünerek panik yapmadan daha güvenli bir 

noktaya gidin ve çök-kapa-tutun tekniği ile hayati organlarınızı koruyunuz. 

Stadyumdaysanız 

 

Şekil 26: Deprem sırasında stadyumdaysanız 

Sahanın ortasında toplanın ve anonslara dikkat ediniz ve uyunuz. 

Tüm kalabalık mekânlarda; 
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Kargaşaya ve ezilmeye neden olmamak için; yetkililerin anonslarına uyarak 

tahliyeyi gerçekleştirin. 

İşyeri içinde iseniz; 

Şekil 27: Deprem sırasında işyerindeyseniz 

▪ Daha önceden belirlenmiş korunma alanlarında (masa, sabitlenmiş dolap, sabit makine 

gövde yanları, vb.) cenin pozisyonunda sarsıntı geçine kadar bekleyiniz, 

▪ Devrilebilecek, düşebilecek büyük ve ağır malzemelerden korununuz (istifteki ve 

yerdeki, raflardaki malzemeler, vb.). 

Otobüs ve hızlı trenlerde; 

▪ Bulunduğunuz yerde tutunmaya çalışınızız. Araç durunca sürçünün ya da görevlilerin 

talimatına uyunuz. 

▪ Araçtan inerken ters yönden gelebilecek araçlara dikkat ediniz. 

 

Şekil 28: Deprem sırasında otobüs, hızlı tren ve metrolarda 

Metroda; 

▪ Metroda yetkili ve görevlilerin talimatlarına uyunuz. Sarsıntı anında en güvenli yer 
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bulunduğunuz vagonlardır. Sarsıntı devam ettiği sürece vagonlarda kalınız. 

Cadde ve sokaklardaysanız; 

 

Şekil 29: Deprem sırasında cadde ve sokaklardaysanız 

▪ Elektrik direklerinden, kopan elektrik kablolarından kendinizi koruyunuz,  

▪ Araçla veya yaya olarak kesinlikle sarsıntı sırasında tünellere girmeye çalışmayınız,  

▪ Yön tabelaları ya da reklam tabelalarının kopabileceğini düşünerek altında veya 

civarında durmayınız,   

▪ Binalardan uzak durun sarsıntıdan ve gerilimden dolayı klima motorları, kırılan cam 

parçaları, evlerden düşebilecek kiremit, tuğla vb. ürünlerden kendinizi koruyunuz, 

▪ Benzin istasyonu gibi parlayıcı, patlayıcı madde satış yerlerinde iseniz derhal oradan 

uzaklaşınız. 

Kapalı otoparktaysanız; 

  

Şekil 30: Deprem sırasında kapalı otoparktaysanız 

▪ Hemen araçtan inin ve aracın ön tekerlerinin 30 cm kadar uzağında yere yatarak cenin 

pozisyonunda sarsıntı geçine kadar bekleyiniz. 
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Herhangi bir araç ya da iş makinesi kullanıyorsanız; 

▪ Aracı güvenli bir yere yanaştırmaya çalışınız. 

▪ Aracın çalışmasını durdurun, mümkünse el frenini çekiniz, 

▪ Yolu kapatmamaya özen gösteriniz. 

▪ Köprülerden, alt ve üstgeçitlerden ve binalardan olabildiğince uzağa park etmeye 

çalışınız. Toplanma alanında, isim listesi hazırlayınız ve sayım yapınız. Orada olmayanlar için 

kurtarma ekiplerinden gerekli yardımı isteyiniz. Doğru bilgiler veriniz. 

▪ İlkyardım bilen kişiler deprem çantasındaki, ilkyardım malzemeleriyle ilk müdahaleyi 

gerçekleştiriniz. Yaralıları belli bir alanda toplayınız. 

▪ Yaşlılara ve çocuklara sahip çıkınız. 

▪ Bina yıkılmamışsa bile tekrar girmek için yetkililerin olumlu açıklamalarını 

bekleyiniz. 

▪ Hayati tehlike olmadıkça telsiz ve telefonları kullanmayınız. Gereksiz yere meşgul 

etmeyiniz.  

3- Deprem sonrası yapmamız gerekenler. 

▪ Depremden sonra meydana gelebilecek artçı şoklara hazır olunuz, panik yapmayınız. 

▪ Bulunduğunuz mekân sağlam kalmışsa elektrik, gaz, su vanası ve yanan ocakları derhal 

kapatınız. 

▪ Ortam karanlıksa mum, çakmak, kibrit kullanmayınız. Aydınlatma için el fenerinden 

faydalanın. 

▪ Devrilmiş, kopmuş, sarkmış, elektrik kablolarından uzak durunuz. Bunlara temas etmiş 

cisimlere dokunmayınız. 

▪ Deprem çantanızı alın seri bir şekilde bulunduğunuz ortamdan daha güvenli bir dış 

ortama çıkınız. 
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Şekil 31: Deprem sırasında yapılmaması gerekenler 

▪ Tahliye sırasında asansörleri kesinlikle kullanmayınız. Balkon ve pencerelerden 

atlamayınız. 

▪ Merdivenler zarar görmüş olabilir, dikkatlice ininiz. 

▪ Yollar kapanmış olabileceği için aracınızla en yakın emniyetli açık alana ulaşınız. 

Şehirden uzaklaşmaya çalışmayınız. 

▪ Yetkililerin yapacağı açıklamaları, anonsları, radyo yayınlarını devamlı dinleyiniz. 
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Ek-B.2.3. Sabotaj Talimatı (Genel Bilgilendirme) 

Sabotaj Şekilleri 

Sabotajlar genelde yapılış tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye 

ayrılırlar: 

a) Aktif Sabotajlar:  

[1]- Yangın 

[2]- Patlayıcı Madde, 

[3]- Mekanik, 

[4]- Bakteriyolojik ve Kimyasal, 

b) Pasif Sabotajlar:  

[1]- Fikri, 

[2]- Psikolojik, 

Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri 

Sabotajlara karşı aktif ve pasif olarak şu tedbirler alınmalıdır. 

▪ Tüm iş yerinin dışı korunmalıdır. 

▪ Tüm iş yerinin içi ve dışı aydınlatılmalıdır. 

▪ Tüm iş yerinde gece ve gündüz güvenlik personeli bulundurulmalıdır. 

▪ Gerekli ve icaben alarm sistemleri kurulmalıdır. 

▪ Gerekli ve icap eden telli veya telsiz haberleşme sistemi kurulmalıdır. 

▪ Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır. 

▪ Giriş-Çıkış adedi en az düzeye indirilmeli ve kapılar kontrol altında bulundurulmalıdır. 

▪ Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır. 

▪ Zeminden düşük seviyede olan yer pencerelerinde gerekli koruyucu önlemler 

alınmalıdır. 

▪ Sabotaja elverişli olmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı madde 

yükleme, nakliye, nakliye, boşaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 

▪ Tüm işyerlerine geliş gidişler kontrol altında tutulmalıdır. Büyük ve merkezi 

birimlerde kimlik sorulmalı gerektiğinde kayıt tutulmalıdır. 

▪ Yapılacak eğitimlerle personel bilinçlendirilmelidir. 

Sabotaj Esnasında Yapılması Gerekenler 

▪ Vakit kaybetmeden Güvenlik Birimine Haber Ver (7020), 

▪ Sabotajın Şekline Göre ilgili yerlere haber ver, (Güvenlik, AFAD, İtfaiye, 

Polis) için (112)  

▪ Can Güvenliğini tehlikeye atmadan kampüs çevresini güvence altına al (Koruma 

Ekibi) 

▪ Açık alanları aydınlat, (Elektrik Bakım) 

▪ Giriş, çıkış kapılarını kontrol altında tut, (Güvenlik Birimi) 

▪ Toplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı ol, (Tüm Personel) 
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Ek-B2.4. Sel Talimatı (Genel Bilgilendirme) 

Ani Bir Sel Sırasında; 

▪ Binanın dışında bulunuyorsanız, hemen yüksek bir yere çıkın. 

▪ Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk edin. 

▪ Sel bölgesini hemen terk etmelisiniz. Asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın. 

▪ Sel sırasında arabanızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın (Ani sellerin 

meydana getirdiği ölümlerin yarısı araba ile ilişkili olduğundan asla sel sularının bulunduğu 

bölgelerde araba kullanılmamalıdır.) 

▪ Arabanızda herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk ederek yüksek bir yere çıkın 

(Yollar akan sular tarafından doldurulacağı için eğer arabanız 60 cm yükseklikteki hareket 

eden suda kalmışsa su onu kaldırıp sürükleyebilecektir.) 

Su Baskını / Sel’den Önce Yapılacaklar; 

▪ Eğer uzun bir zamandır yoğun bir şekilde yağmur yağıyorsa, bir sele hazırlıklı olmak 

gerekir. Seller toprağın suya doymasından sonra meydana gelir, Acil durum bilgisi için 

taşınabilir, pilli bir radyo bulundurun, 

▪ Olası sel durumlarında eğer aracınızı durduracaksanız, nehir kenarlarından uzak 

yerlere bırakmaya çalışınız. Sel suları hızla yükselip aracınızı sürükleyebilir, 

▪ Su kanallarına yakın yerlerde bulunuyorsanız, mesafenin sizi yanıltmasına izin 

vermeyin. Baraj yıkılmaları ya da ani başlayan bir yağmur, kanallarda bulunan suyun 

taşmasına ve o alana ani bir sel baskınına neden olabilir, 

Acil Durumda Dikkat Edilecek Hususlar 

▪ Eğer yerel otoriteler tarafından uyarılmış iseniz; tüm güç kaynaklarını kapatın. Gaz 

vanasını kapatın. 

▪ Sigorta poliçelerini, dokümanları ve diğer değerli evrakları güvenli bir kutuda saklayın. 

Bu dokümanlara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanız gerekebilir. Sel sırasında en az hasara 

uğrayacak şekilde, güvenli bir yerde saklayın. 

Su Baskını / Sel Sırasında Yapılacaklar; 

▪ Eğer selle karşı karşıya kalırsanız, hemen yolunuzu değiştirip farklı bir yoldan gitmeye 

çalışınız. 

▪ Sel basmış yerlerden uzak durun. 

▪ Suyun içinde yürümeye, yüzmeye, araba kullanmaya ya da oyun oynamaya çalışmayın. 

▪ Sel basan bölgelerde yılanlara dikkat edin. 

▪ Sel basmış alanda, akarsu ve nehir yataklarından uzak durun. 

▪ Yükselen suların, pis su çıkışlarının, hendeklerin yanında durmayın. 

▪ Sel suları ile temas etmiş tüm yiyeceklerinizi atın. 

▪ Eğer dışarıda iseniz, yüksek bir yere tırmanın, 

▪ Suyun derinliğini kesin olarak bilemezsiniz. Alçak yerlerde ve köprülerde sele dikkat 

edin, 
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Su Baskını / Selden Sonra Yapılacaklar; 

▪ En yakın sağlık kuruluşunda muayeneden geçin. 

▪ Felaket bölgelerinden kaçının. 

▪ Sular çekilse de tehlikeler geçmemiş olabilir. Yerel yayınları dinlemeye devam edin. 

▪ Binaların çevresinde hala sel suları mevcutsa binadan uzak durun. 

▪ Hasar görmüş su borularını, gaz ve elektrik hatlarını ilgili yetkililere bildirin. 

▪ Binaların içinde sigara içmekten kaçının. 

▪ Yangın hasarlarını kontrol edin. Gaz kaçağı olabilir, elektrik sisteminde kısa devreler 

olabilir. 

▪ Gaz kaçaklarını araştırın. 

▪ Elektrik sisteminin hasarını araştırın. 

▪ Su ve lağım borularını kontrol edin... 

▪ Gevşek sıva, duvar ve tavanları kontrol edin. 

▪ Sigorta kanıt işlemleri için bina ve diğer yapılarının fotoğraflarını çekin. 

 

Ek-B.2.5. Hırsızlık ve Yağma Müdahale Planı (Genel 

Bilgilendirme) 

 

Hırsızlık ve yağma fiillerini de içine alan malvarlığına karşı suçlar aşağıdaki olayları 

kapsamaktadır. 

▪ Kime ait olursa olsun Yaşar Üniversitesine ait açık ve kapalı alanlarda bulunan ya da 

kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşyalar 

▪ Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da Yaşar 

Üniversitesi bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış (çalışanlara veya öğrencilere 

ait) eşyalar 

▪ Yaşar Üniversitesi çalışanlarının, öğrencilerinin, ziyaretçilerinin yararlanması 

amacıyla sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belirli varış veya kalkış yerlerinde 

bulunan eşyalar 

▪ Bir afet veya genel felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya 

hafifletmek maksadıyla hazırlanmış eşyalar 

▪ Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşyalar, 

▪ Elektrik enerjisi 

Herhangi bir Hırsızlık olayı yaşanması sonrasında; Ek-B.1.10. Hırsızlık ve Yağma 

Akış Şemasında belirtildiği şekilde Müdahale Planı uygulanır. 

▪ Öncelikle kendinizin ve diğer personelin, öğrencilerin, ziyaretçilerin güvenliğini 

sağlayın. 
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▪ Hırsızlık olayını ilk gören veya fark eden, 7026 numaralı dâhili telefondan 

Güvenlik Kapısını arayarak: 

a) Adını Soyadını 

b) Olay tanımını 

c) Olayın olduğu yeri 

Güvenlik Görevlilerine bildirir. 

▪ Hırsızlık yaptığına inanılan şüpheli kişi/kişileri izlemeye alın. 

▪ Şüpheli araç varsa cinsini, rengini ve plakasını tespit ediniz, 

▪ Tespitlerinizi Güvenlik Amirliğine ve/veya Güvenlik Görevlilerine bildirin. 


