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BÖLÜM I- GENEL HÜKÜMLER 

1.1. AMAÇ 

Amaç, acil, olağan dışı durum öncesi, sırasında ve sonrasında yönetimin süratli 

ve doğru karar almasını sağlayacak çalışma planının oluşturulmasıdır. Birim 

çalışanlarını, hayvan ve diğer ekipmanların korunması, nakledilmesi ve güvenli bir 

şekilde sürdürülmesi, eylem planının hazırlanması, gerekli tedbirlerin alınması, acil 

müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

1.2. DAYANAK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18 Haziran 2013 tarihli ve 28681 

sayılı ‘İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ ve 

01 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı ‘İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK’ ilgili maddelerine dayanarak hazırlanmıştır. 

 

1.3. KAPSAM 

Bu plan tüm Tokat Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma 

Biriminde olağan dışı durumlarda (yangın, deprem, sel, su baskını, doğal afet veya 

başka nedenlerle ortaya çıkan hasarlar vb.), birim çalışanlarını, hayvan ve diğer 

ekipmanların korunması, nakledilmesi ve güvenli bir şekilde sürdürülmesini 

kapsar. 
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1.3.1. İş Yerinin Tehlike Sınıfı               : Az Tehlikeli/Teh1ikeli 

 

Tablo 1. İşyerinde Tehlike Sınıfları ve Ekip Kişi Sayısı 

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

BİNALARIN 

YANGINDAN 

KORUNMASI 

HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

Destek 

Elamanı 

Tehlike Sınıfı 50 kişiden fazla insan 

bulunan her türlü binada 

toplam en az Az 

Tehlikeli* 
Tehlikeli 

Çok 

Tehlikeli 

Kurtarma 

Ekibi** 

Her50 

Çalışana 

1 kişi 

Her 40 

Çalışana 

1 kişi 

Her 30 

Çalışana 

1 kişi 

Kurtarma 

Ekibi 

En az 

3 kişi 

Yangın 

Söndürme 

Ekibi** 

Her 50 

Çalışana 

1 kişi 

Her 40 

Çalışana 

1 kişi 

Her 30 

Çalışana 

1 kişi 

Yangın 

Söndürme 

Ekibi 

En az  

3 kişi 

İlk 

Yardım 

Ekibi*** 

Her 20 

Çalışana 

1 kişi 

Her 10 

Çalışana 

1 kişi 

Her 10 

Çalışana 

1 kişi 

İlkyardım 

Ekibi 

En az  

2 kişi 

  

*  10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Arama, kurtarma ve 

tahliye, Yangınla mücadele yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi 

yeterlidir. 

** Birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına 

göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı belirlenir. 

*** İlk Yardım Yönetmeliği. 

 

1.3.2. İş Yerinin Çalışan Toplam Personel Sayısı : 8 

1.3.3. İş Yerinin Fiziksel Durumu 

 Deneysel Tıp Araştırma Birimi (DETAB) Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet veren bir Araştırma Merkezidir. 

Merkez, 980 metrekare kapalı alan üzerine kurulu olup; Laboratuvar Hayvanları 

Üretim ve Barınma, Ameliyathaneler, Laboratuvar ve Yönetim’den oluşmaktadır 

(Şekil 1). 
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1- Laboratuvar Hayvanları Üretim ve Barınma 

-Sıçan, Tavşan ve Fare üretimi ve stok odaları 

-Deneysel grup barındırma odaları 

-Postoparatif odalar 

-Yem deposu 

-Yataklık deposu 

-Depo ve yıkama bölümleri de dâhil olmak üzere toplam 14 bölümden 

oluşmaktadır. 

 

2-Ameliyathaneler ve Laboratuvar 

-Ameliyathane 

-Mikro Cerrahi Ünitesi 

-Röntgen Odası 

-Reanimasyon Bölümleri 

-Soğuk Oda 

-Geçici Tıbbi Atık Toplama Ünitesi 

-Teknik ve Temizlik odaları, olmak üzere toplam 11 bölümden oluşmaktadır. 

3-Yönetim 

-Müdür Odası 

-Veteriner Odası 

-Toplantı Odası 

-Sekretarya 

-Araştırmacı odaları, olmak üzere toplam 5 bölümden oluşmaktadır. 
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Şekil 1. Deneysel Tıp Araştırma Birimi (DETAB) Ölçekli Kat Planı ve Acil 

Çıkışlar 
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1.4. ACİL DURUM VE ORGANİZASYON  

1.4.1. Acil Durum 

Deprem, su baskını, sel, yangın, sabotaj, doğal afet veya başka nedenlerle 

ortaya çıkan hasarlar ve bunlar neticesinde ortaya çıkan durumlarda Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma Birimimizde 

oluşacak bu ve benzeri olayların etkileri. 

 

Tablo 2. Acil Durum İrtibat Numaraları 

 

ACİL DURUM İRTİBAT NUMARALARI 
 

İTFAİYE 

112 

POLİS 

ACİL YARDIM 

JANDARMA 

AFAD 

SAHİL GÜVENLİK 

ORMAN 

 

 

1.4.2. Acil Durum Organizasyon Yapısı 

Yukarıda belirtilen acil durumlardan herhangi birinin veya birkaçının bir 

arada oluşması durumunda ilgili birim durum hakkında REKTÖRLÜĞE ve ortaya 

çıkan durumla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Valilik, Belediye, İtfaiye, 

AFAD...) haber verir, olayın tipine büyüklüğüne, mesai saatleri dâhilinde olup 

olmadığına göre "ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ" tarafından olaya 

müdahale edilir. Değişen durumlara göre uygulanacak teşkilat yapısı ve hiyerarşik 

ilişki Şekil-2 'de sunulmuştur. 
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Şekil 2. Acil Durum Organizasyon Yapısı 

 

 

1.4.3. Toplanma Yeri 

  Mesai içinde (yangın, deprem, sel, su baskını, doğal afet veya başka 

nedenlerle ortaya çıkan hasarlar yoksa) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma Merkez Müdürü Odasında; 

 Mesai dışında ya da yangın, deprem, sel, su baskını, doğal afet veya başka 

nedenlerle ortaya çıkan hasarlar görmesi halinde, Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma Birimi Önünde Otopark Alanı; 

  

KİMYASAL 

TEHLİ KE 

 YANGIN 

      SU BASKINI-

SEL 

          ACİL DURUM                  

    MÜDAHELE   

          EKİBİ 
 

YETERLİ 

YETERSİZ 

         KRİZ MASASI 

          Acil durum yöneticisi başkanlığında, etkilenen 

alan yöneticisi, insan kaynakları birim 

yöneticisi, teknik destek elemanı ve haberleşme 

yöneticisinden oluşur. 

Yangın Söndürme 

Ekibi 

Çevresel Kaza Acil 

Durum Müdahale 

Ekibi 

İlk Yardım 

Ekibi 
Kurtarma Ekibi 

DEPREM 
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BÖLÜM II-ACİL DURUMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

2.1.GENEL 

a. Sakin olun ve ne olduğunu anlamaya çalışın. 

b. Acil durumun tipini anladıktan sonra bulunduğunuz ortamda size zarar vermesi 

muhtemel materyallerden uzak durmaya çalışın. 

c. Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın. 

d. Seçtiğiniz yönün en emniyetlisi olduğunu tekrar irdeleyin. 

e. Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir. 

f. Kalmaya ya da kaçmaya hangisine karar verdiyseniz kafanızı ve yüzünüzü 

mutlaka emniyete alın. 

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

ortamda sürünerek). 

h. Bulunduğunuz mahalli terk ederken acil durum planında belirtilen önlemleri 

alıp o mahallin emniyetini sağlayarak terk edin. 

2.2. YANGIN 

2.2.1. Yangın Öncesinde Yapılması Gerekenler 

a. Üretimde tutulan ve ilk kurtarılacak kafeslerin belirlenmesi ve etiketlenmesi. 

RAK (kafes taşıyıcı) üzerinde sağ tarafta kırmızılı ‘İLK KURTARILACAK’ 

ibaresi yapıştırılır.  

 

b. Kafes taşıyıcılarının sabitlenmesi ve frenlerinin kontrol edilmesi, 

 

c. Kafes kapaklarının kontrol edilmesi, 

 

d. Üretim odalarının kapılarının kapalı tutulması, aynı oda içinde farklı soy 

hayvanlarının bulundurulmaması,  

 

e. Hayvan üretim odalarında gereksiz malzemelerin bulundurulmaması, 
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f. Yanıcı, yakıcı ve patlayıcı maddelerin belirlenmesi ve çelik dolaplarda 

muhafaza edilmesi gereklidir. 

 

g. Personele periyodik olarak yangın ile ilgili eğitim verilmesi ve tatbikatın 

yaptırılması, 

 

h. Yangın söndürücülerin yerlerin belirlenmesi, 

 

i. Elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerinin yapılması  

2.2.2. Yangın Sırasında Yapılacaklar  

a. Sakin olun. 

 

b. İnsanlar önceliklidir. 

 

c. İtfaiye ve güvenliklere haber verilmesi. 

 

d. Taşınması öncelikle olan kafeslerin güvenli alana taşınması.  

 

e. Yangın başlangıç noktasını görebiliyor ve sebebini biliyor musunuz? 

 

f. Eğer cevabınız evet ise yangına neden olan üç temel maddeden birini (ısıyı, 

yanıcı maddeyi, oksijeni) ortadan kaldırdığınızda yangının söneceğini 

aklınızdan çıkarmayın. 

g. Eğer cevabınız hayır ise kendinizi sıcak ve dumandan koruyarak (ıslak bir örtü 

ile kafa ve vücudu sararak) yangın çıkış yollarını takip ederek bulunduğunuz 

yeri terk edip binadan çıkmaya çalışın. 

h. Sıcak dumanı ciğerlerinize çekmemeye çalışın, yanmaktan kurtulsanız bile 

ciğerlerinizde oluşacak hasar ölümcül sonuçlar doğurabilir. 

 

i. Asansör boşlukları ve havalandırma kanalları yanan gazın çıkış noktalarıdır. 
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j. Bulunduğunuz odaya duman girişini engellemeye çalışın, heyecanlanmayın 

mevcut oksijeni idareli kullanmak durumunda olduğunuzu unutmayın, 

birilerinin size ulaşmak için uğraştığını düşünüp sakin ve bilinçli davranın. 

k. Bulunduğunuz odadaki kolay yanacak maddeleri yangının yayıldığı yönden 

uzaklaştırmaya çalışın. 

l. Yangının merdiven boşluğundan yayılması halinde, panik halde merdiven 

boşluğuna açılan kapınızı açtığınızda odanızdaki oksijenin merdiven 

boşluğundaki ateşle buluşması neticesinde yüzünüze doğru bir patlama 

olacağını unutmayın, böyle bir durumda kapıyı açmayın. 

m. Duman dolu bir yerden geçmek zorundaysanız derin nefes alın ve yerde 

sürünerek ilerleyin. 

n. Yangın söndürme cihazı kullanmanıza rağmen yangın sönmüyorsa, cihazı 

olduğunuz yere bırakın ve hemen dışarı çıkın. 

o. Duman alarmları çok fazla duman olduğundan dolayı çalışmıyor olabilir. Acil 

durumun gerçek olduğunu ve dışarı çıkmaları gerektiğini bildirecek şekilde 

insanları uyarın. 

p. Yangından saklanmaya çalışmayın. Eşyalarınızı oldukları yerde bırakın ve 

kendinizi koruyun. 

q. Eğer ana çıkış yolunuz dumanla kaplanmışsa; ikinci yolu deneyin. Kalın ve 

yoğun duman altında yolunuzu bulamayabilirsiniz, 

r. Kapalı bir kapıdan kaçmaya çalışıyorsanız, elinizin tersiyle kapının kolunu ve 

kirişlerini kontrol edin. Eğer kapı serinse ve kapının üstünden ya da altından 

duman gelmiyorsa kapıyı yavaşça açın. Eğer kapının arkasında duman veya 

alev görürseniz, kapıyı kapayın ve ikinci çıkış yolunu kullanın. Eğer kapı 

sıcaksa, kapıyı açmadan ikinci çıkış yolunu deneyin. Kapıya dokunmak, 

kapının arkasındaki muhtemel tehlikeleri tespit edebilmeye yarayacaktır. 

Elinizin tersi ise parmaklar ve avuç içine göre ısıya daha duyarlıdır. 
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s. Eğer duman, ısı ya da alevler çıkış yolunuzu kapatırsa; güvenli olarak dışarıya 

çıkamayacaksanız, bulunduğunuz odanın kapısını kapatın ve orada bekleyin. 

Odanın penceresini hava almak için açın ve pencerenin dışına bir yastık koyun. 

Dışarıya koyduğunuz yastık ya da açık renkli giysiler ilgi çekerek itfaiyecilerin 

sizi bulmasını kolaylaştıracaktır. 

t. Eğer odada bir telefon varsa itfaiyeyi arayın ve yerinizi bildirin. Kapının duman 

girebilecek yerlerini havlularla kapatmaya çalışın. Yardım için pencere 

kenarında bekleyin. İtfaiyeciler ilk geldiklerinde binadan çıkmamış insanları 

araştıracaklardır. 

2.2.3.Yangından Sonra Yapılacaklar  

a. İhtiyaç duyulan yerde ilk yardım yapın. 

b. Hayvan odalarını kontrol edin. 

c. Hasar tespiti yapıldıktan sonra sağ kalan hayvanlar kafeslere yerleştirilerek 

ortamdan güvenli alana taşıyın.  

d. Ortamda bulunan ölü hayvanları tıbbi atık torbalarına koyun ve ortamdan 

uzaklaştırın.  

e. Yaralanan hayvanlar tedavi edin. 

f. Gerekirse ötenazi uygulayın.  

g. Normal koşullar altındaki düzenin organizasyonu yönetici tarafından sağlanır.  

h. Yardım ekibine haber verdikten sonra yanıkları soğutun ve enfeksiyon 

kapmasını engellemek için üzerini kapatın. Ciddi yanıkları olan kişiler 

müdahale edilmeden; profesyonel ellere teslim edilmelidir. 

i. Yangından zarar görmüş binalara yetkililer izin vermeden dönmeyin, bina 

içinde nefes almayı zorlaştıracak gazlar ve dumanlar kalmış olabilir. 

j. Yapısal zararları araştırın. Yetkililer size binaya girmenin güvenli olduğunu 

söylemiş ancak araştırmalarını tamamlamamış olabilirler. Tamirat gerektiren 

hasarları belirleyin. 



 14 

k. Gaz, elektrik gibi tesisatın güvenli olduğundan emin olun. Yangın hasar vermiş 

ancak tesisat duvarların altında olduğundan siz zararı fark etmemiş olabilirsiniz. 

l. Sıcağa, dumana ve ise maruz kalmış yiyecekleri atın. Yangının ortaya çıkardığı 

yüksek sıcaklık yiyeceklere zarar vermiş olabilir. 

m. Sigorta şirketinize haber verin. Zarar görmüş eşyalarınızı envanter çıkarılıncaya 

kadar ellemeyin. 

2.3. DEPREM  

Deprem yer içinde fay olarak adlandırılan kırıklar üzerinde biriken biçim 

değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yer değiştirme 

hareketinin neden olduğu karmaşık elastik dalga hareketidir. 

a. Eğer bulunduğunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye içinde bina dışına 

çıkartacak ve güvenli bir açık alana ulaştıracak pozisyonunuz varsa, bu yolu 

saptayın. 

 

b. Korunma için bulunacağınız yeri ve muhtemel kaçış yolunu belirleyin. 

 

c. Kesinlikle oradan oraya koşmayın ve ayakta durmayın. 

 

2.3.1. Deprem Öncesinde Yapılacaklar  

a. Eğer bulunduğunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye içinde bina dışına 

çıkartacak ve güvenli bir açık alana ulaştıracak pozisyonunuz varsa, bu yolu 

saptayın. 

 

b. Korunma için bulunacağınız yeri ve muhtemel kaçış yolunu belirleyin. 

 

c. Üretimde tutulan ve ilk kurtarılacak kafeslerin belirlenmesi ve etiketlenmesi. 

RAK (kafes taşıyıcı) üzerinde sağ tarafta kırmızılı ‘İLK KURTARILACAK’ 

ibaresi yapıştırılır.  

 

d. Kafes taşıyıcılarının sabitlenmesi ve frenlerinin kontrol edilmesi. 
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e. Kafes kapaklarının kontrol edilmesi. 

 

f. Personele periyodik olarak deprem ile ilgili eğitim verilmesi ve tatbikatın 

yaptırılması. 

 

g. Üretim odalarının kapılarının kapalı tutulması, aynı oda içinde farklı soy 

hayvanlarının bulundurulmaması. 

 

h. Hayvan üretim odalarında gereksiz malzemelerin bulundurulmaması. 

 

i. Rafların güvenli bir şekilde duvarlara asılı olduğundan emin olun. 

 

j. Büyük ve ağır nesnelerin alt raflara konduğundan emin olun. 

 

k. Şişeleri, camlar ve porselenleri alçak yerlere koyun, dolapların kapaklarını 

sıkıca mandallayın. 

 

l. Resimler, aynalar vb. ağır nesneleri, koltuklardan ve insanların oturdukları 

yerlerden uzak yerlere asın. 

 

m. Bilgisayar altlarına kaymayı önleyici lastik takozlar koyun. 

 

n. Tepede bulunan lambaları destekleyin. 

 

o. Hatalı elektrik teçhizatını onarın. Bunlar potansiyel yangın riskleridir. Bunun 

yanında esnek kablolar kullanmaya çalışın, 

 

p. Yerdeki ve duvarlardaki çatlakları onarın. Eğer yapısal bozuklukların işaretleri 

varsa bir uzmanın görüşünü alın. 

 

q. Yanıcı ve ev kimyasallarını ısıdan uzak tutun; güvenli bir dolapta saklayın. 

2.3.2. Deprem Sırasında Yapılacaklar 
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a. Deprem anında 10 —15 saniye içinde bulunduğunuz binayı terk 

edebiliyorsanız derhal kaçın, yoksa güvenli bir yer bulun. 

 

b. İnsanlar önceliklidir. 

 

c. İlk sarsıntıyı hissettiğiniz anda sakin olun. Paniğe kapılmayın. Panik sağlıklı 

düşünmenizi engelleyecek, hatalı, bilinç dışı hareket etmenize yol açacaktır. 

Bilinçli düşünebilmek, hazırlıklarınızı felaket anında değil, daha önce 

yapmanıza ve planlamanıza bağlıdır. 

 

d. Eğer binayı terk edemiyorsanız, daha önce belirlediğiniz yaşam üçgeni alanına 

gidin ve yan yatarak cenin pozisyonunu alın. 

 

e. Kesinlikle oradan oraya koşmayın ve ayakta durmayın. 

Kapalı yerdeyseniz; 

a. Sakin olun, 

 

b. İçerde kalın, bina dışına koşmayın. 

 

c. Asansör ve merdiveni kullanmayın, ilk tehlike arz eden yerlerdir. 

 

d. Masa benzeri sağlam bir koruyucunun altına girin (bina ve oda içindeki en 

güvenli yer tespit edilmeli ve bilinmelidir), 

 

e. Başınızı saklayın ve hareket etmeyin. 

 

f. Yüksekliği 1.5 m’yi geçmeyen (üstü boş sağlam sabit tezgâh vs.) bir cismin 

yanına anne karnındaymış gibi yatın, hayat üçgeninin oluşma ihtimali kuvvet 

kazanır. 

 

g. Pencere ve cam eşyalardan uzak durun. 
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h. Kayabilecek veya devrilebilecek kütüphane, dolap, diğer eşya ve malzemeden 

uzak durun. 

 

i. Hissettiğinizde "DEPREM” diye bağırın ve herkes emniyetli bir şekilde 

önceden tespit edilen yerlere gitmeli. 

 

j. İkinci deprem tekrarlayabilir bu nedenle sakin olun. 

 

k. Telefonları çok acil durumlar haricinde kullanmayın. 

 

l. Taşınması öncelikle olan kafesleri güvenli alana taşıyın. 

Dışarıdaysanız; 

Binalardan, ağaçlardan, direklerden ve reklam panolarından uzak durun. 

 

2.3.3. Deprem Sonrasında Yapılacaklar  

Muhtemel bir depreme karşı hazırlık, sallanmalar bittikten sonra meydana 

gelen şoklar, yangınlar ve çok yıkıcı hasarlar söz konusu olduğunda ne yapmak ve 

ne yapmamak gerektiğini içerir. Sözü geçen tehlikelere karşı soğukkanlı olun, 

sakin davranın. Öncelikle, hayatı tehdit eden durumları dikkate alın. Unutmayın 

ki, 72 saatten uzun bir süre yalnız başınıza kalabilirsiniz. 

a. Uygun olan her yerde ilkyardım yapın. 

b. İnsanlar önceliklidir. 

c. Ciddi bir şekilde yaralanmış kişileri, daha fazla yaralanmalarına neden 

olmamak için hareket ettirmeyin. 

d. Yardım için telefon edin. 

e. Telefonu sadece acil ihtiyaç durumunda kullanın. 

f. Zarar görmüş binaların dışında ve uzak bir yerde durun. 

g. Yetkililer güvenli olduğunu söylemedikçe binalara dönmeyin. 
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h. Hayvan odaları kontrol edin. 

i. Hasar tespiti yapıldıktan sonra sağ kalan hayvanlar kafeslere yerleştirilerek 

ortamdan güvenli alana taşıyın.  

j. Ortamda bulunan ölen hayvanlar tıbbi atık torbalarına koyun ve ortamdan 

uzaklaştırın.  

k. Yaralanan hayvanları tedavi edin. 

l. Gerekirse ötenazi uygulayın.  

m. Normal koşullar altındaki düzenin organizasyonu yönetici tarafından sağlanır 

n. Dağılan ilaçları, beyazlatıcıları, gazı ya da yanıcı sıvıları temizlemeye çalışın. 

o. Gaz ya da diğer kimyasalların kokusunu aldığınız alanları terk edin. 

p. Klozet ve dolapların kapaklarını dikkatle açın. 

2.4. SU BASKINI / SEL 

Eğer uzun bir zamandır yoğun bir şekilde yağmur yağıyorsa, bir sele 

hazırlıklı olmak gerekir. Seller toprağın suya doymasından sonra meydana gelir. 

2.4.1. Su Baskını / Sel’den Önce Yapılacaklar  

a. Acil durum bilgisi için taşınabilir, pilli bir radyo bulundurun. 

b. Üretimde tutulan ve ilk kurtarılacak kafeslerin belirlenmesi ve etiketlenmesi. 

RAK (kafes taşıyıcı) üzerinde sağ tarafta kırmızılı “İLK KURTARILACAK” 

ibaresi yapıştırılır.  

 

c. Kafes taşıyıcılarının sabitlenmesi ve frenlerinin kontrol edilmesi. 

 

d. Kafesler tabandan yüksekte bırakılır. 

 

e. Kafes kapaklarının kontrol edilmesi. 
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f. Personele periyodik olarak Sel Baskını/Sel ile ilgili eğitim verilmesi ve 

tatbikatın yaptırılması. 

 

g. Üretim odalarının kapılarının kapalı tutulması, aynı oda içinde farklı soy 

hayvanlarının bulundurulmaması. 

 

h. Hayvan üretim odalarında gereksiz malzemelerin bulundurulmaması. 

 

i. Olası sel durumlarında eğer aracınızı durduracaksanız, nehir kenarlarından 

uzak yerlere bırakmaya çalışın. Sel suları hızla ekip aracınızı sürükleyebilir. 

j. 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. 

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

f. 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. 

2.4.2. Su Baskını / Sel Sırasında Yapılacaklar  

a. Eğer selle karşı karşıya kalırsanız, hemen yolunuzu değiştirip farklı bir yoldan 

gitmeye çalışın.  

 

b. Yüzeyden suyun ne şekilde hareket ettiği ve akıntılar hakkında fikir yürütmek 

imkânsızdır. 

 

c. Sel basmış yerlerden uzak durun. Güvenli görünse de sular hala yükseliyor 

olabilir. 

d. Taşınması öncelikli olan kafeslerin güvenli alana taşınması, 

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

çalışmayın. 
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f. Sel basan bölgelerde sürüngenlere dikkat edin. Seller nedeniyle sürüngenler 

yuvalarından çıkacaktır. 

 

g. Sel basmış alanda, akarsu ve nehir yataklarından uzak durun. Yağışlardan 

dolayı, yataklar yön değiştirmiş olabilir. 

h. Yükselen suların, pis su çıkışlarının, hendeklerin yanında durmayın. Hızlı akan 

suya kapılabilirsiniz. 

 

e. Sel basmış alanda, akarsu ve nehir yataklarından uzak durun. Yağışlardan 

dolayı, yataklar yön değiştirmiş olabilir. 

f. Sel suları ile temas etmiş tüm yiyeceklerinizi atın. Sel suları, bakteri ve 

mikropları içerir. 

g. Eğer dışarıda iseniz, yüksek bir yere tırmanın. 

2.4.3. Su Baskını / Sel’den Sonra Yapılacaklar  

a. En yakın sağlık kuruluşunda muayeneden geçin. Sel suları enfeksiyona neden 

olabilir. 

b. Felaket bölgelerinden kaçının. Felaket bölgelerinde bulunmanız kurtarma 

çalışmalarını engelleyebilir sizi de çeşitli tehlikelere maruz bırakabilir. 

c. Sular çekilse de tehlikeler geçmemiş olabilir. Bu nedenle yerel yayınları 

dinlemeye devam edin. 

d. Hayvan odalarını kontrol edin. 

e. Hasar tespiti yapıldıktan sonra sağ kalan hayvanlar kafeslere yerleştirilerek 

ortamdan güvenli alana taşıyın.  

f. Ortamda bulunan ölen hayvanları tıbbi atık torbalarına koyun ve ortamdan 

uzaklaştırın.  

g. Yaralanan hayvanları tedavi edin. 
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h. Gerekirse ötenazi uygulayın.  

i. Normal koşullar altındaki düzenin organizasyonu yönetici tarafından sağlanır 

j. Binaların çevresinde hala sel suları mevcutsa binadan uzak durun. Sel suları, 

binanın katlarına zarar verip çökmesine neden olabilir. 

k. Yerel otoriteler güvenli olduğunu bildirmedikçe, binalara girmeyin. Gaz 

tesisatı ve elektrik hatları sel nedeniyle hasar görmüş olabileceğinden ek 

problemler oluşabilir. 

l. Hasar görmüş su borularını ve gaz hatlarını ilgili yetkililere bildirin. 

m. Binaların içinde sigara içmekten kaçının. Kapalı alanlarda sigara içmek riskli 

olabilir. 

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

devreler olabilir. Yanıcı ya da patlayıcı maddeler selle beraber gelmiş olabilir. 

o. Gaz kaçaklarını araştırın. Gaz kokusu alıyorsanız ya da gaz kaçağının sesini 

duyuyorsanız, bir pencereyi açın ve binayı terk edin. 

p. Elektrik sisteminin hasarını araştırın. Kıvılcım veya kopmuş hatlar 

görüyorsanız ya da yanık kokusu alıyorsanız ana şalterden elektrikleri kesin 

q. Eğer şaltere ulaşmak için suya basmanız gerekiyorsa, önce bir elektrikçiyi 

arayın. Elektrik ekipmanı, kullanılmadan önce kontrol edilmeli ve 

kurulanmalıdır. 

r. Su ve lağım borularını kontrol edin. Eğer lağım borularının zarar gördüğünden 

şüpheleniyorsanız tuvaletleri kullanmaktan kaçının ve bir su tesisatçısını 

arayın. Musluktan su kullanmaktan kaçının. Güvenli suyu, su ısıtıcılarından ya 

da buz kalıplarını eriterek kullanabilirsiniz. 

s. Gevşek sıva, duvar ve tavanları kontrol edin. 

t. Sigorta kanıt işlemleri için bina ve diğer yapılarının fotoğraflarını çekin. 
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2.5. KİMYASAL TEHLİKELER 

Kimyasallar çevremizin doğal ve önemli parçalarındandır. Kimyasal maddeler 

hakkında düşünmesek de her gün kimyasal maddeleri kullanmaktayız. Kimyasal 

maddeler yiyeceklerimizi taze tutmaya kendimizi ve çevremizi temiz tutmamıza 

yardımcı olurlar. Belirli koşullarda, kimyasallar sağlığımızı tehlike altına sokarlar. 

Az miktarda kullanıldığında yararlı olabilen kimyasal maddeler, fazla miktarlarda 

ya da belirli koşullar altında zararlı olabilmektedir. 

2.5.1. Kimyasal Maddelere Nasıl Maruz Kalırsanız?  

 

Bir kimyasal maddeye 3 şekilde maruz kalabilirsiniz: 

1. Kimyasal bir maddeyi solumak, 

2. Kimyasal maddeden etkilenmiş yiyecek, su ya da ilaç almak, 

3. Kimyasal maddeye dokunmak, sızıntı ya da kimyasal maddeyle temasa geçmiş 

olan giysi ve benzeri nesnelerle temasa geçmek. 

2.5.2. Kimyasal Maddelere Maruz Kalanlara Yapılacak Müdahaleler  

a. Ambulans çağırın. 

 

b. İlgili ekip tarafından etkilenen alanda olayın kontrol altına alınması. 

 

c. Yanmaya sebep olan maddenin başka yerlerde olup olmadığını bakın. 

 

d. Dökülme kaynağının izolasyonu, 

 

e. Kirlenen Kıyafetleri çıkarın. 

 

f. Ancak, deriye yapışan kısımlara kesinlikle dokunmayın.  

 

g. Dökülen kaynağın içeriğinin tespit edilmesi. 

 

h. Kimyasalın emiliminin sağlanmaması. 
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i. Kirlenmiş alanın temizlenmesi. 

 

j. Çıkan atıkların bertaraf yöntemlerinin tespiti. 

BÖLÜM III-EYLEM PLANI 

 

3.1.YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ  

Birim yangın söndürme ekibi 1 kişiden oluşur. Yangın söndürme 

sorumlusu seçilerek eğitim verilmiş olan personelden oluşur. Ekibin hiyerarşik 

yapısı, görevli personelin kimlikleri, iletişim bilgileri Tablo-3 ve Yangın Tüpleri 

ve Yangın Dolapları Envanteri Tablo-4’de yer almaktadır.  

 

 Tablo 3. Yangın Söndürme Ekibi 

YANGINLA MÜCADELE EKİBİ 

ADI SOYADI UNVANI/GÖREV İLETİŞİM 

- Veteriner Teknikeri GSM-Santral 

   

   

 

 Tablo 4. Yangın Tüpleri ve Yangın Dolapları Envanteri 

YANGIN TÜPLERİ VE YANGIN DOLAPLARI ENVANTERİ 

YANGIN 

TÜPÜ 

YANGIN 

DOLABI 
BULUNDUĞU YER Kg 

1 1 L. Hayvanları Üretim ve Barınma 6 

1 1 Ameliyathaneler ve Laboratuvar 6 

1 1 Yönetim 6 
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3.2. ÇEVRESEL KAZA ACİL DURUMU MÜDAHALE EKİBİ  

Çevresel kaza, Laboratuvar, atölye gibi yerlerde meydana gelecek kimyevi 

madde dökülme ve sızıntılarında görev alacak olan akademik ve idari personeli 

çalışanlarından oluşacak ekibin hiyerarşik yapısı, görevli personelin kimlikleri ve 

iletişim bilgileri Tablo 5’te yer almaktadır. 

 

Tablo 5. Çevresel Kaza Acil Durumu Müdahale Ekibi 

ÇEVRESEL KAZA ACİL DURUMDA MÜDAHALE EKİBİ 

ADI SOYADI UNVANI/GÖREV İLETİŞİM 

- Sorumlu Yönetici GSM-Santral 

   

   

 
3.3.İLK YARDIM EKİBİ  

İlk Yardım Ekibi 1 kişiden oluşup ilk yardım eğitimi görmüş personelden 

oluşur. Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre 

ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye göre birime 

gelir. (bkz. Tablo 6) 

 

Tablo 6. İlk Yardım Ekibi 

İLK YARDIM EKİBİ 

ADI SOYADI UNVANI/GÖREV İLETİŞİM 

- Sorumlu Yönetici GSM-Santral 

   

   

 

3.4.KURTARMA EKİPLERİ  

Kurtarma Ekibi 3 kişiden oluşur. Kurtarma ekipleri birim tarafından aşağıda 

belirtilen niteliklere sahip personel arasından seçilmiş kişiler olup isim listeleri ve 

iletişim bilgileri Tablo 7’de yer almaktadır. 
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Kurtarma Ekibinde Görev Alan Personelin Barındırması Gereken Nitelikler 

a. Kurtarma faaliyetlerinde çalışmaya gönüllü olmak. 

 

b. Kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teçhizatı tanımak ve kullanabilir olmak. 

 

c. Birim yerleşim planı hakkında bilgi sahibi olmak. 

 

d. Yangınla mücadele eğitimi görmüş olmak veya görecek olmak. 

 

e. Sivil savunma eğitimi görmüş olmak veya görecek olmak. 

 

f. İlk yardım eğitimi görmüş olmak veya görecek olmak. 

 

g. Her türlü olağan üstü durum karşısında soğukkanlılığını koruyabilmek. 

Tablo 7. Kurtarma Ekipleri 

KURTARMA EKİPLERİ 

ADI SOYADI UNVANI/GÖREV İLETİŞİM 

- Birim Sorumlusu GSM-Santral 

- Veteriner Teknikeri GSM-Santral 

- Sürekli İşçi GSM-Santral 

 


