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BİRİNCİ BÖLÜM 

1.1.AMAÇ 
Bu planın amacı, Yangın, Deprem, Sel Baskını, Sabotaj, İş Kazası, Radyasyon Kazası vb. acil 

durumlarda yönetimin ve personelin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak, canı, malı ve çevreyi 

koruyacak acil müdahale ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesini sağlamaktır. 

 

1.2.  KAPSAM 
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsüçalışanlarını, bina ile yakın çevresini kapsar. 

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsüve eklentilerinde meydana gelecek acil durumlarda alınacak 

önlem ve koordinasyonu kapsamaktadır. 

 

1.3.  HEDEF 

Acil durumlarda meydana gelebilecek can, mal ve çevre zararını en aza indirmektir. 

 

1.4.  DAYANAK 

Bu Plan; 

6331 Sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddeleri, 

18.06.2013 Tarihli ve 28681 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan İşyerlerinde 

Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliği, 

19.12.2007 Tarihli ve 26735 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği, 

20.03.2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiş olan Hastane Afet 

ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği’ni kapsamaktadır. 

1.5.  VARSAYIMLAR 
Çıkabilecek bir doğal afetin ve kazanın ekolojik dengeyi bozabileceği, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı 

maddelerin olası bir kazası durumunda can ve mal kaybına neden olabileceği,İl ve ilçe olanaklarından 

istifade edilerek yardımın sağlanabileceği kabul edilmiştir. 

1.6.  HABERLEŞME 
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Hizmet Binaları mevcut olan sabit/GSM 

Telefon/Telsiz/Eposta/Faks ile haberleşme sağlanmaktadır. 

Acil Durum Yöneticisi tüm koordinasyonu sağlar. 

Acil Durum Planı; Her yıl “Acil DurumEkibi” tarafından incelenerek güncelliği sürekli olarak sağlanır. 

1.7.  SORUMLULAR 
Bu planın uygulanmasından, başta İstanbul Üniversitesi Onkoloji EnstitüsüMüdürü ve Başhekim olmak 

üzere tüm İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsüçalışanlarısorumludur. 
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1.8.  TANIMLAR 

Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal 

hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı 

olayları, 

Acil Durum (AD) :Hastanenin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, 

tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım 

veya tahliye gerektiren olayları, 

Acil Durum Planı (ADP) :Hastanede meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil 

bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, 

Acil Durum Yönetimi (ADY) : Acil durum olaylarının önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için 

olay öncesi, olay sırası ve olay sonrasında yapılması gereken idari yasal ve teknik çalışmaları belirleyen 

ve uygulamaya aktaran, bir olay zamanında, uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan çıkarılan 

derslerin ışığında mevcut sistemi geliştiren yönetim biçimini, 

Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM) : Meydana gelen veya gelmesi muhtemel büyük ölçekli acil 

durumlarda etkin ve yoğun müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere kurulan merkezi,  

Acil Durum Ekibi (ADE) : Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini 

sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk 

yardım uygulayan ekibi,  

Doğal Afet: Sel baskını, deprem, fırtına, iklim şartları, yıldırım, ozon tabakasının delinmesi vb. insanın 

kontrolü dışında meydana gelen olayları, 

Güvenli Yer (Acil durum toplanma yeri): Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların 

etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, 

Hastane: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, 

İlk Yardım: Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmiş olan, hastalanan veya kazaya uğrayan bir 

kişiye durumun daha kötüye gitmesini önlemek üzere olay yerinde yetkili kişi tarafından yapılan 

müdahaleyi, 

Kaçış (Yangın) Merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli 

olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabii zemin 

seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiveni 

Kaçış Yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat 

çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın 

herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş 

bulunan yolun tamamını, 

Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayı, 

Müdahale: Karışma, araya girme  

Mücadele: Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, 

sürekli çabasını, 

Patlama: Sıcaklık, ısı ve basıncın etkisiyle oluşan çevresini tahrip eden olayı, 
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Enstitü Müdürü: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü müdürü 

Başhekim:İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Başhekimi 

Sabotaj: Siyasi, maddi ve manevi dikkat çekme vb. sebeplerden dolayı planlanarak yapılan her türlü 

silahlı, bombalı saldırıyı, 

Radyasyon kazaları: İyonizan radyasyonla yapılan bir uygulama sırasında meydana gelen ve sonucunda 

kişilerin veya çevrenin ışınlanmasına, zarar görmesine neden olan, beklenmedik bir olaydır. 

Özel Güvenlik Müdürlüğü: İstanbul Üniversitesi Özel Güvenlik Müdürlüğü’nü, 

Tahliye: İnsanların, mal ve malzemelerin acil durumlarda güvenli yerlere taşınmasını, 

Yangın: Oksijen, yanıcı madde, ısı gibi unsurların bir araya gelmesi ile oluşan yanma olayının kontrolsüz 

hali, 

Ziyaretçi: Hasta, hasta yakınları ve diğer   

1.9. ACİL DURUM PLANININ HAZIRLANDIĞI YERE AİT BİLGİLER:                                       
Yer : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Adresi                                       : Millet Caddesi Çapa /Fatih – İstanbul – Türkiye 

Bağlı Olduğu Kurum :İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

Bulunduğu Şehir :İstanbul 

Tehlike Sınıfı :Çok Tehlikeli 

Üst Yönetici :Enstitü MüdürüProf. Dr. Ahmet KİZİR   

  Başhekim Doç. Dr. Meltem Ekenel 

Bina Adı :İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  

 

Onkoloji Enstitüsü – Fatih itfaiye 

MESAFE: 2.61 KM 

Tahmini varış süresi :8 dakika 

http://www2.istanbul.edu.tr/?p=145
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1.10. ACİL DURUM PLANI BİLGİLERİ 

a) Acil Durum Planını Hazırlayanlar:İÜ Onkoloji Enstitüsü Acil Durum  ekibi 

b)  Acil Durum Planın Hazırlandığı Tarih:01.01.2017 

Acil Durum Planın Geçerlilik Tarihi  :01.01. 2018 

c) Belirlenen Acil Durumlar:Yangın,deprem, sel baskını, kuvvetli rüzgâr (fırtına),şiddet olayları,  iş 

kazası, toplu gıda zehirlenmesi, kimyasal madde kazaları (sızıntı, dökülme, parlama, patlama), radyasyon 

kazası 

 

d) Alınan Önleyici/Sınırlandırıcı Tedbirler: 

 Binalarda her katta yangın dolapları ve söndürme cihazları mevcuttur. 

 Binadaacil durumlarda binayı tahliye amaçlı kullanılmak üzere inşa edilmiş acil çıkış merdivenleri 

mevcuttur.  

 Binada kapalı mekânlarda sigara içilmesi, izinsiz ve kontrolsüz yapılabilecek kaynak ve benzeri türü 

ateşli çalışma gerektiren bakım işleri yasaklanmıştır. 

 Enstitümüzde bulunan radyoterapi cihazları için acil durum planları hazırlanmış ve çalışanlarca 

bilinmektedir. 

 Yapılan acil durum risk değerlendirmesi sonucunda belirlenmiş olan olaylarla mücadele amaçlı 

olarak gerekli müdahale prosedürlerihazırlanmıştır. 

 

e)Acil Durum Müdahale/Tahliye Yöntemleri: 

 Hastanede acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden 

korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun 

tahliye düzenlemeleri acil durum planında belirtilmiş, acil durum toplanma yerlerinin ve tahliye için 

kullanılacak kaçış yollarını/merdivenlerini gösteren kat krokileri katlara asılmış ve çalışanlara 

önceden gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 Hastanede yaşlı, engelli, gebe ve çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi önceliklidir. 

 Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında öğrenci, ziyaretçi gibi 

işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulmuştur. 

 

f)Acil Durum Sistem/Cihaz/Ekipmanları   

 Yangın, ihbar, söndürme ekipmanı (Hortum, tüp) 

 Jeneratör ve acil durum aydınlatması, 

 Acil kaçış yolları, kapıları ve merdivenleri, 

 Uyarı levhaları, 

 İlkyardım çantaları ve sedye, 

 Haberleşme sistemleri (telsiz/ sabit, uydu ve mobil telefon), 
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g)Acil Durum Yönetim Merkezi 

Hastane binası ana girişi kapısından içeri girişte A Blok’ta sağ tarafta bulunan Hastane Müdürü odası 

acil durumlar meydana geldiğinde Acil Durum Yönetim Merkezi olarak kullanılır. Acil durumda ihtiyaç 

olabilecek telefon, telsiz, tüm doküman ve telefon listeleri bu merkezde mevcuttur. Acil Durum Yönetimi 

ihtiyaç durumunda burada toplanır. Bu merkezden acil durum müdahale/ mücadele /planlama /lojistik/ 

finans/ haberleşeme faaliyetleri bu merkezden sevk ve idare edilir. 

Alternatif  Acil durum yönetim merkezi olarak Başhekim odası kullanılacaktır. 

Acil Durum toplanma alanı olarak misafir otopark planlanmıştır. 

Acil durum kullanılacak hasta tahliye sedyeleri, yataklı servislerde bulunmaktadır. İlkyardım çantası 

kemoterapi salonunda bulunan acil girişim odasındadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.0.  ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ 

2.1.  Acil Durum Komuta Sistemi ( ADKS ) 
Hastane bünyesinde meydana gelen acil durumlar, Acil DurumKomuta Sistemine (ADKS) göre yönetilir. 

ADKS aşağıdaki organizasyon yapısına göre çalışır. ADKS organizasyonu, her bir acil durum için gerekli 

genişleme veya küçülme kabiliyetine sahiptir. Acil durumlarda yapılacak olan müdahale, ihtiyaca uygun 

fonksiyonel birimlerin sadece bir kısmının görevlendirilmesi ile gerçekleştirilebilir. Acil durum yöneticisi 

olayın büyüklüğüne ve ihtiyaca göre organizasyonun bir kısmını yada tamamını mücadele için devreye 

sokabilir. 

Hastane Acil Durum aşağıdaki şemada görülen organizasyondanoluşur.  

 

 

2.2.  Acil Durum Komuta Sistemi ( ADKS )’ninAna Bölümleri 

Bir acil durum anında acil durum yöneticisi kontrolü ve yönetim sorumluluğunu üzerine alır ve diğerlerini 

ihtiyaca göre harekete geçirir. Küçük olaylarda, organizasyonun bütün rollerini sahiplenebilir. Eğer olay 

büyürse, acil durum yönetimi organizasyonun diğer bölümlerini de gereksinim duyulan alanlarda harekete 

geçirebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.0.  ACİL DURUM YÖNETİMİ VE GÖREVLERİ 

3.1.ACİL DURUM YÖNETİCİSİ 

3.1.1.Görevleri: 

 Tüm acil durumlarda olay değerlendirmesi yapmak, 

 Acil durumun büyüklüğüne göre  yönetim merkezini ve organizasyonunu harekete geçirmek, 

 Bina tahliyesine gerek olup olmadığına karar vermek ve bu kararı bütün çalışanlara ve ziyaretçilere 

bildirilmesi sağlamak, 

 Bütün çalışanların ve ziyaretçileringüvenli şekilde tahliyesinin, güvenli yerlerde toplanmasının ve 

sayımının gerçekleştirmesini sağlamak, 

 Acil durum operasyonlarını başlatmak ve koordine etmek, 

 Bütün acil durum müdahale personelinden durum ve hasar raporları istemek, 

 Hastanenin yapısal hasar gördüğü konusunda şüpheli durum olması halinde, acil durum sonrasında 

gerekli incelemeler içinkurumun ilgili yapı işleri grubu ile temasa geçmek ve gerekli kontrollere 

nezaret etmek, 

 Acil durum müdahale/mücadele raporlarının,Acil Durum Yönetim Merkezine gelmesi ileorganizasyon 

içersindekibilgileri güncellemek, 

 İç ve dış haberleşmeyi kontrol etmek, 

 Olayların, kararların ve yapılanların kaydının tutulmasını sağlamak, 

 Hastane üst yönetimine olaya ait belgeleri ve raporunu sunmaktır. 

 

3.1.2.Sorumlulukları 

Acil Durum Yönetim Merkezi’ninoluşturulmasından, acil durum müdahale çalışmalarının sevk ve 

idaresinden, acil durum komuta sisteminin işletiminden ve gerekli gördüğü bölümleri harekete 

geçirmekten, can-mal ve çevrenin korunmasından sorumludur. 

3.1.3.Çalışma Şekli 

 Acil durumlarda, personel atamasında bulunmak, can-mal ve çevreyi korumak için bina tahliyesine 

karar vermek, acil durum ihtiyacına yönelik harcamalar yapmak konusunda tam yetkilidir, 

 Nispeten küçük olan olaylarda, acil durum yönetimi organizasyonunun bütün rollerini üstlenebilir. 

Olayın seyrine,  ihtiyaç durumuna göre acil durum yönetim bölümlerini harekete geçirebilir, Hastane 

dışından gerekli yardımları diğer kurumlardan talep eder, 

 Acil durum yöneticisi olarak; olay anında bulunamamaveya hizmet veremeyecek duruma düşme 

olasılıklarına karşı mutlaka yedek acil durum yöneticisi belirlenir, 

 Acil durum yöneticisi, acil durum olasılıklarını değerlendirmek, yeni öncelikler belirlemek ve 

harcamalara ve kişisel çalışma planlarına onay vermek üzere bölüm sorumluları ile gerektiği kadar 

toplantı düzenleyebilir. 
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3.2. PLANLAMA SORUMLUSU  

3.2.1. Görevleri: 

 Acil Durum Yöneticisinin gözetimi altında, planlama bölümü faaliyetleriniyönetmek ve bölüm 

personelini gözetmek, 

 Mevcut durum hakkında Acil Durum Müdahale Bölümünden, araç/gereç/ekipmanlarındurumu 

hakkında bilgi toplamak, 

 Acil Durumda araç/gereç/ekipmanlarda meydana gelen değişiklikleri bir çizelge üzerinde göstermek 

ve bunu bütün bölümlerin kullanmasını sağlamak, 

 Olayın öncesinde/esnasında/sonrasında acil durum mücadelesine yönelik tüm ihtiyaçları belirlemek, 

temini için lojistik bölümünden talepte bulunmaktır. 

 

3.2.2.  Sorumlulukları: 

 Acil durumlarda olay değişikliklerini gözlemlemek, 

 Acil durumlarda kısa (1-2 gün) ve uzun (1-2 hafta) dönemli ihtiyaçları belirlemek ve/veya tahmin 

etmek, 

 Çalışmaları takip etmek ve kaydetmek, 

 Acil durum yöneticisine raporlama yapmak. 

 

3.2.3. Çalışma Şekli: 

 Acil durumyöneticisine karşı sorumludur, 

 Kendisinin olay yerinde bulanamadığı durum olasılığına karşı bölüm personelinden kendi yedeğini 

oluşturur, acil durum yöneticisini ve organizasyonunu olay öncesinden yazılı olarak bilgilendirir. 

 

3.3.4. Sorumlu Olduğu Birimler 

1- Teknik Hizmetler :Alt yapı hizmetlerinin devamından sorumludur. 

2- Satın Alma:Planlama Sorumlusunun gözetimi altında harcamaların kaydını tutmak, gereken malzeme 

ve hizmet için satınalma ve gerekli ödemeleri yapmak, 

3- Güvenlik Görevlisi:Her tür giriş çıkışı kontrol edebilmek için Hastane ve çevresinin güvenliğini 

sağlamak. Medyanın davranışlarını ve Hastaneye gizlice girme isteklerini önceden tahmin etmek, gerekli 

tedbirleri almak, hastanedemevcut yangın sistemleri dahil, tüm acil durumsistemleri hakkında bilgi 

edinmek, butesislerin korunma ve çalıştırılması hususunda gerekli duyarlılığı göstermek.Hastane ve 

içerisinde bulunanların güvenliğininacil durumlarda devamlılığını sağlamak. 

Acil durumlarda yardım amaçlı olarak Hastaneye gelmiş olan İtfaiye ve diğer kurum araçlarına (AFAD, 

112 ACİL, UMKE, POLİS vb.) yardımcı olup yer göstermek, olay yerinde bulunan trafiğin kontrol 

edilmesini sağlamak, 

Hastanenin dışından çalışan yakınlarının, meraklı kalabalığın, gönüllülerin ve hatta olay anında Hastane 

dışında bulunan Hastaneçalışanlarınınani olarak gelebileceklerini göz önünde bulundurarak gerekli 

güvenliği sağlamak, 

Acil tahliye durumunda çalışanların ve ziyaretçilerin acil durumlar için belirlenen toplanma yerlerine 

sorunsuz halde sevkinenezaret etmektir. 
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Özel güvenlik personelinin asli görevi; tanımlanmış olan görev yerinde kurum varlıklarına ve 

çalışanlarına yönelik suç işlenmesini, hukuka uygun usullerle engellemektir. Birinci hedefi suç 

girişimlerine karşılık caydırıcılık sağlamaktır. Asli görevi yanında acil durumlarda görev alanı içerisinde 

meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı 

olmakla da yasal olarak da yükümlüdür. 

4- Bilgi İşlem:Hastanemizinbirim serverın (sunucu ) çalışabilirliğini ve güvenliğini sağlamak. 

5-Ayniyat Depo:Planlama Bölümünün belirlediğiihtiyaçlara göregerekli olabilecek erzak ve malzemeleri 

tedarik etmek, nakliyesini sağlamak ve güvenli bir yerde saklanmasını gözetmek. Ayrıca tedarik kaydını 

tutmak ve bu bilgileri satın alma bölümüyle paylaşmak. Görevlendirilmesini Planlama Sorumlusu yapar. 

3.3. MEDYA-HALKLA İLİŞKİLERVE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU 

3.3.1. Görevleri 

 Acil durumlarda kendisine verilmiş olan kapsam dâhilinde Hastane iç ve dış iletişimini koordine 

etmek, 

 Acil durum yönetim merkezi yakınında “Medya Merkezi” kurmak, 

 Acil durum yöneticisi ve diğer ilgili kurumlarla bilgiyi koordine etmek, raporlama yapmaktır. 

 Afetin büyüklüğünü, doğasını ve yayılım alanını araştırmak ve bu konuda bilgi toplamak, 

 Hava durumunu izlemek,  

 Etrafta çalışabilir durumdaki hastaneleri belirlemek,  

 Uygun iletişim ve mesaj akımını sağlamak için il kriz merkeziyle bağlantı kurmak ve halkla ilişkiler 

yetkilisiyle koordine bir şekilde çalışmak, 

 Hastanelerin hasta bakım kapasitesi var olan veya olası personel kaynak sıkıntısı, başka hastanelere 

taşınacak hastaların sayısı, diğer birimler tarafından talep edilen ihtiyaçlar gibi konularda bilgi 

toplamak, 

 Haberleşme hizmet sorumlusunun yardımıyla acil iletişim ağını kullanarak hastaneler arası il veya ilçe  

kriz   merkeziyle   iletişim   kurmak   ve   merkezimizin   mevcut   durumu   hakkında bilgi vermek, 

 Devletin resmi koordinasyon yetkililerine merkezimizdeki gelişmeler ve değişiklikler hakkında 

güncelleştirilmiş bilgiler vermek, 

 

3.3.2.Sorumlulukları 

 Bütün bilgi taleplerini değerlendirmek, üst yönetimle paylaşmak, tanımlanmış kapsam dâhilindedoğru 

ve sürekli olarak bilgi sunmaktır. 

3.4.OPERASYON SORUMLUSU 

3.4.1. Görevleri 

Komuta merkezine yakın bir operasyon merkezi kurulmalıdır ve bu bölümün organizasyonundan sorumlu 

olan kişi operasyon sorumlusudur. 
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3.4.2. Sorumlulukları 

 Tıbbi hizmetler, destek hizmetleri ve psikososyal destek hizmetler alt birimlerine gerekli 

personelin sağlanması.  

 Tüm yazışma ve kararlarındökümante edilmesinden sorumludur.  

 Kaç hastanın hemen taburcu edilebileceği ya da sevk edilebileceği kararını vermek operasyon 

sorumlusunun görevidir.   

 Taburcu edilen hastaların ailelerini bilgilendirme görevi için görevli tayin eder.  

 Hastane afet yönetimi tarafından belirlenmiş amaçları yerine getirmek için strateji ve taktikler geliştirir 

ve uygular 

 Kendine bağlı birimlerin görev dağılımlarını yapar. 

Bunlar; 

1- Tıbbi Hizmetler; Yataklı servis, kemoterapi, hemşirelik hizmetleri ve poliklinikler ile ilgili birimler  

2- Destek Hizmetler; Tedavi cihazları, laboratuvarlar, eczane, radyoloji 

3- Psikososyal Destek Hizmetleri; Acil durumlarda çalışan personele psikolojik destek sağlamak. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4.0. ACİL DURUM MÜDAHALE SORUMLUSU 

4.1. Görev ve Sorumlulukları 
Genel müdahale ihbarı üzerine, acil durumun niteliğine göre ekiplerin sevk-idaresi, her tür malzeme, 

ekipman ve teçhizatın temini için harcama yapma, kampüs içindeki depoların ve her tür mekanın açılması 

için talimat verme yetkisine haizdir.  

Genel müdahale ihbarı üzerine, acil durum ekip amirleri kendi ekiplerinin sevk ve idaresi ile ilgili tam 

yetkiye sahiptirler. Bu kapsamda ekip üyelerinin mesai dışında kampüste toplanması için gereken 

harcamayı yapma yetkisine sahiptir. 
 

4.2. ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ VE GÖREVLERİ 
Hastanede her bir acil durum müdahale ekibi özel fonksiyonları ve gereksinimleri gözetilerek 

oluşturulmuştur. Ekipler, olayın büyüklüğü ve Hastanenin olanakları dikkate alınarak acil durum 

yöneticisi tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda harekete geçirilirler. 

Bu ekipler;Yangın Söndürme, Arama Kurtarma-Tahliye Koruma, İlk Yardım ile Destek ve Güvenlik 

ekibidir. 
 

4.3. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ 
Söndürme Ekibi, Hastanedeçıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya yangının 

genişlemesine mani olmak için oluşturulmuştur. Amacı; yangın durumunda yangın yerinde yada 

çevresinde gereken tertibatı almak, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışmaktır. 

 

4.3.1.Görevleri: 

 Yangının sınıfına, büyüklüğüne ve evresine göre yangını söndürmek, aksi durumunda itfaiyenin 

geleceği zamana kadar ki süreçte yangının yayılmasını önlemek, 

 Yangının yayılma eğilimi ve tehlikelerini değerlendirmek, 

 Büyük bir yangın tehdidi karşısında hastaneyi tahliye etmek 

 Gaz, elektrik, su, vb. hizmetlerdeki tehlikelerin ve aksaklıkların değerlendirmesini yapmak, önlem 

olarak altyapı hizmetlerini durdurmak, 

 Risk altındakileri kurtarmak, 

 Alanları güvenlik altına almak, 

 Yangınla mücadele için gerekli araç/gereç/ekipman tespiti yapmak, acil durum yönetimine 

bildirmektir. 

4.3.2.Sorumlulukları 

 Kendi güvenliğini tehlikeye atmadan, olası yangın durumundasöndürme yada yangını kontrol altında 

tutma mücadelesivermektir. 
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4.3.3.Çalışma Şekli 

 İtfaiye gelinceye kadar ekiplerin yangın anında ki sevk ve idaresi ekip liderine aittir, İtfaiye gelince, 

acil durum ekipleri itfaiye amirinin emrine girerler. İtfaiye geldikten sonra tüm sorumluluk ve yetki 

itfaiyenindir. 

 Yangın söndürme ekibi, çalışan personel arasından yangına müdahale amaçlı seçilir. Bu amaçla 

söndürme eğitimi ve sertifikası aldırılır. Olası yangın olayında mücadele amaçlı olarak belirli sürelerde 

tatbikat yaptırılır, 

 Ekip üyeleri ihtiyaca uygun maske, baret, eldiven, vb. kişisel koruyucu donanımla çalıştırılır, 

4.4. YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLUSU 
Acil durum müdahele ekipleri sorumlusu, yangın güvenliğinden sorumludur. 

4.4.1.Görevleri: 

 Binanın yangın güvenlik önlemlerini kontrol etmek, yangın hidrantlarıdahil tüm sistemlerin çalışır 

durumda olmasını sağlamak, 

 Yangın dolaplarındaki vana ve lansların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, 

 Söndürme tüplerinin gövde, hortum, lans, rakor, itici tüp ve göstergeleri, mekanik hasarı, boya 

durumu, paslanması, çizikleri, askı kancası, kontrol kartı, mühürleri ve basınç seviyelerini ve yerlerini 

kontrol ederek gördüğü aksaklıkları rapor etmek, 

 Söndürme cihazlarının üretici firması tarafından altı aylık periyodik bakımlarını yaptırmak, 

 Bakım ve onarım sırasında çalışma yerinde gerekli önlemleri aldırmak ve söndürme cihazı ile eleman 

bulundurulmasını sağlamak, 

 Yangın durumunda ekip başlarına yardımcı olmak ve sistemlerin çalıştırılmasını sağlamak, 

 Tatbikat yapılan kattaki çalışanları, sistemler ve önlemler konusunda bilgilendirmek, 

 Binanın bütün kısımlarını, riskli noktaları, her noktadaki yangın önlemlerini, yangına müdahale 

şeklini, hangi noktaya nasıl ulaşılacağını ve yangın ekibinin özelliklerini bilmek, 

 Vardiya amirleri ve güvenlik şefi ile irtibat kurarak vardiyalara göre söndürme ve kurtarma ekiplerini 

belirlemek, görevlerini anlatmak, 

 Yangın malzeme odasındaki malzemeleri kontrol etmek, temizliğini yaptırmak,solunum cihazlarının 

sürekli dolu olmasını sağlamak, 

 İtfaiye olay yerine geldiği zaman itfaiyenin müdahale noktalarını göstermek ve su temini konusunda 

yardımcı olmak, 

 Güvenlik personelinin acil durum eğitim programını hazırlamak, güvenlik şefi aracılığıyla 

uygulanmasını sağlamaktır. 

 

4.4.2. Sorumlulukları 

 Binanın yangın önlem sistemlerinin faal tutulmasını sağlamak, 

 Olası yangın durumlarında yangın söndürme ekip liderinin emrinde mücadeleye dahil olmak,   

 İtfaiye olay yerine geldiği zaman itfaiyenin müdahale noktalarını göstermek ve su temini konusunda 

yardımcı olmaktır. 
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4.5. ARAMA KURTARMA EKİBİ 

Kurtarma Ekibi, yangın durumunda can ve malı kurtarma faaliyetlerini yürütmek için oluşturulmuştur. 

Amacı; acil durumlarda ilk önce canlıları kurtarmaktır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak olan evrak, 

dosya ve diğer varlıkları hastanenin yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşımaktır. 

 

4.5.1.Görevleri: 

 Acil durumlarda sıkışıp kalmış olan çalışanları/ziyaretçileri kurtarmak, eğer kurtarmak mümkün 

değilse, yerini ilkyardım ekibine bildirmek, 

 Kurtarma çalışmalarını ve kurtarılanların bilgilerini kayıt altına almak, 

 Arama çalışmaları sırasında problemleri(yapısal hasar, tehlikeli madde sızıntısı, vb.) tespit etmek, ne 

olduğunu ve yerini kontrol listesine kaydetmek, 

 Aynı yerin birden fazla aranmasını ve gözden kaçırmayı önlemek için aranılan yerleri kontrol listesine 

işaretlemek, 

 Tüm faaliyetlerini arama ve kurtarma ekibi liderine rapor etmektir. 
 

4.5.2.Sorumlulukları 

 Kendi güvenliğini tehlikeye atmadan, olası acil durumlarda önce canlıları sonra varlıkları kurtarma 

mücadelesi vermektir. 
 

4.5.3.Çalışma Şekli 

 Her arama ve kurtarma ekibi en az iki kişiden oluşturulur, 

 Hastanenin durumu ve olası tehlikeleri hakkında yönetim merkezinden bilgi alınarak ve iletişim 

sağlanarak çalışma sağlanır, 

 Ekip üyeleri ihtiyaca uygunmaske, baret, eldiven, vb. kişisel koruyucu donanımla çalıştırılır, 

 Büyük çaplı arama ve kurtarma çalışmaları  Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ekiplerince 

gerçekleştirilir. 

 Arama kurtarma ekibi olası acil durumlarda Hastanenin en az iki kez aranmasını gerçekleştirir. 
 

a) İlk Arama 

 Öncelikle arama planı oluşturulur, arama yapmaya başlamadan önce hastane kontrol edilebilir alanlara 

ayrılır. Aranan bölümleri ve karşılaşılan problemleri belirlemek için plan ve kontrol listesi kullanılır ve 

aranılan yerler listede işaretlenir, 

 Arama ve kurtarma çalışması esnasında bilinci yerinde olmayanların ve varsa yaralıların/ölülerin 

yerleri kaydedilir, yer tespiti açısından her bir kişinin yanında bulunan tanımlayıcı nesneler kaydedilir, 

 Kayıpları bulmak için her türlü çaba gösterilir, sıkışıp kalmış olanların yerlerini belli edebilmeleri için, 

onlara işaretler (ses, ışık, vb. ) gönderilir, 

 Kurtarılanlar yaralı durumda ise daha fazla yaralamaya neden olmamak için dikkatlice hareket ettirilir, 

yaralılar uygulanacak ilk yardım sonrasında 112 Acil ile ilgili sağlık merkezine sevk edilir, 

 Olası ölüm halinde ölenlerin üzeri örtülür. Tanımlamaya yarayacak nesneleri, (elbise, saat, çanta, 

cüzdan ve benzeri) mümkünse, isimleri kaydedilir. 
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b) İkinci Arama 

 İlk aramada kurtarılanlarla ilgilenildikten ve sevk edildikten sonra ikinci bir araştırma ile tespit edilen 

bina hasarları/problemler/genel durum kaydedilir, 

 Arama ve kurtarma ekiplerinin bütün çalışmaları kayıt altına alınır. Bu kayıtlar, aranılan alanları, varsa 

kurtarılanları/yaralıları,hasarları, zamanı, ekip üyelerini, vb. içerir. Bilgiler acil durum yönetim ekibine 

rapor edilir. 

 

4.6.TAHLİYE VE KORUMA EKİBİ 

Koruma Ekibi, kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, acil durum nedeniyle ortaya 

çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, tahliye esnasında boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik 

güçleri veya Hastaneyönetimin göstereceği bir yerde muhafaza etmek ve acil durum bitikten sonra 

ilgililere teslim etmek üzere görevlendirilmiştir. 

 

4.6.1. Görevleri 

Acil Durum Öncesinde 

 Acil durum anında tahliye edilen çalışanların/ziyaretçilerin bina dışında toplanacaklarıacil toplanma 

yerlerininişaretlenmesini sağlamak, 

 Acil toplanma yeri olarak belirlenmiş alanların işaretlemesinde, fiziki şartlarında meydana gelebilecek 

olası değişiklikleritakip etmek, güvence altında tutmak, 

 Bütün acil durum kaçış yollarını altı ayda bir gözden geçirmek ve kayıt altına almak, 

 Hastane erişiminde yapılacak olası değişikliklerde,(masaların, eşyaların, bölümlerin/birimlerin yer 

değiştirmesi gibi)plan/kroki revizyonunu ve çalışanlarınrevizyon amaçlı yeniden eğitilmesini 

sağlamak, 

 Tahliye esnasında özel durumu olan, risk altında bulunan (Hamile, engelli, vb) çalışanları önceden 

belirlemek, 

 Risk altındaki grubun nasıl tahliye edilecekleri konusunda bina tahliyesi esnasında yardımcı olacak 

birer çalışanatanmasını sağlamak, bu konuda tüm ekibi bilgilendirmek, 

 Bütün çalışanları ve ziyaretçileri toplanma yerinde saymak için önceden bir yöntem belirlemek ve 

görevlendirme yapmaktır. 

 

Acil Durum Esnasında (Yangın Hariç) 

 Kaçış yolları/merdivenleri ve toplanma yerlerinde herhangi bir tehlike (eşya, araç, enerji kablosu, vb) 

olmadığınıkontrol etmek, 

 Tehlikeli madde (tehlikeli kimyasal) kazasıyla ilgili bir tahliye durumunda, toplanma yerininkimyasal 

sızıntı/yayılım yönünden rüzgâra ters yönde ve güvende olduğunu kontrol etmek, 

 Çalışmaları, yapılan tespitleri acil durum yönetimine rapor etmektir. 
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Acil Durum Sonrasında 

 Tahliye esnasında kullanılan kaçış yollarını/merdivenlerini/toplanma yerlerini ve prosedürleri 

değerlendirmek, 

 Değişikliğe ihtiyaç olup olmadığının belirlemek ve acil durum yönetim ekibine iyileştirmelere yönelik 

önerilerde bulunmaktır. 

 

4.7. İLK YARDIM EKİBİ 
İlk Yardım Ekibi, acil durum olayları nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak 

amacıyla oluşturulmuştur.Amacı; olası yaralanmalarda acil sağlık yardım ekiplerini çağırmak, gelene 

kadarki sürede yararlının sağlık durumunun daha kötüye gitmesini engellemek gelen profesyonel ilk 

yardım ekiplerine yardımcı olmaktır. 

 

4.7.1. Görevleri 

 Acil durum anında kullanılacak ilk yardım malzemelerini önceden planlamak ve ilgili alanlarda hazır 

etmek, 

 Acil durumlarda ki olası yaralanmalarda 112 Acili çağırmak, profesyonel ilk yardım gelene kadarki 

sürede durumun daha kötüye gitmesini engelleyecek ilk yardım hizmetini vermek, 

 Profesyonel tıbbi hizmetleri verenlere yardımcı olmak, 

 Ciddi şekilde yaralanmalarda tıbbi taşıma imkânı sağlamak, destek vermek, 

 Yaralanma/ölüm kayıtlarını tutmak, 

 Faaliyetlerini acil durum yönetimine raporlamaktır. 

 

Bütün bunların yanında bir acil durum anında, Hastaneninözel güvenlik ve alt yapı hizmetlerinin 

devamlılığını sağlamak için mevcut güvenlik görevlileri hastanede normal zamanlarda verilmekte olan 

özel güvenlik hizmetini acil durumlarda kesintiye uğratmadan sürdürmek, acil durum olayı anında, 

elektrik, gaz, su, iletişim gibi hizmetlerin yaratabileceği tehlikelere/hasarlara (yangın, patlama) karşı 

önlem almak (olay anında gerekli kapatmaları yapmak, gerekli sistemleri devreye sokmak) olasıhasar 

durumunda hizmetlerindevamlılığının sürdürülmesi için faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. 
 

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN: 

Acil Durum Öncesinde 

 Acil durumanında devreden çıkarılacak yada devreye alınacak tüm sistemlerin göründüğü krokilerin 

hazırlanmasını sağlamak. Yapılacak işler için görevlendirme/eğitim/tatbikat yapmak, 

 Bütün kapıları açan anahtarları, bariyer olarak kullanılacak bantları, acil durumlarda kullanılacak 

koruyucu donanım/araç-gereci, varsaönceden hazırlanmış görevli yaka kartları/rozetleri, hastaneyeait 

krokileri(kat/oda/acil durum/alt yapı detay bilgileri dâhil), alet çantalarınıhazır tutmak, 

 Yardım etmeye gelecek olandiğer kurum çalışanları ile koordinasyon için gerekli 

hazırlıklarıyapmaktır. 
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Acil Durum Esnasında 

 Acil durum anında olay yerine ait alt yapıda/sistemlerde gerekli kapatmaları yapmak, gerekli 

sistemleri devreye sokmak, 

 Tahliyenin hemen ardından, ilk müdahale ekipleri (arama ve kurtarma, ilk yardım, vb.) işlerini 

tamamladıktan sonra yönetim merkezinin belirttiği şekilde Hastane güvenlik koridoru altına almak, 

 Hasar değerlendirme ekibiyle birlikte, yapısal yada yapısal olmayan bir hasarı olduğu görülen alanları 

bantlarla kapatmak, 

 İhtiyaç olduğunda, çalışanlar ve ziyaretçiler için barınak ve tuvalet alanları oluşturmak. 

 

Acil Durum Sonrasında 

 Hastaneninacil durum sonrasında yeniden faaliyete geçirilmesinde görev almak, 

 Elektrik, gaz, su, vbalt yapı hizmetlerini/sistemlerini kontrol etmek,olasıherhangi bir tehlike için 

gerekli önlemleri almak, kontroller sonrasında hizmetlerin devamlılığını sağlamak, 

 Acil durum su kaynaklarının kullanımını gözetmek, 

 Eldeki yiyecek stoklarını saymak ve durum gerektiriyorsa, yiyecek dağıtımını planlamak, 

 İtfaiye, polis, AFAD arama kurtarma, tıbbi hizmetler ve gönüllüleri alınacak talimat doğrultusunda 

yardım gereken yerlere yönlendirmek, 

 Medya ve halkla ilgilenmesi için hastane girişlerinde görevlendirme yapmak, Acil Durum Yönetim 

Merkezini bu çalışmalardan haberdar etmek, 

 Tüm faaliyetlerini acil durum yönetimine raporlamak 

 Kendi güvenliğini tehlikeye atmadan, olası acil durumların hasarları için gerekli tespit çalışmalarını 

yapmak, 

 Acil durum yönetimine raporlama yapmaktır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

5.0.  ACİL DURUMLARDA UYGULANACAK STANDART OPERASYON 

PROSEDÜRLERİ 

5.1. YANGIN STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 

 Enstitümüzde yangını gören çalışanlarımız 34 110  arayarak  Kırmızı Kod’ u   başlatır. Santral çalışanı 

anons sonrası itfaiyeyi arar. 

 Yangına ilk müdahale olay yerine en yakın bulunan elle taşınabilen uygun sınıftaki yangın 

söndürücüsü (6 Kg, 12 Kg, 50 Kg ‘lık Kuru Kimyevi Tozlu/Karbondioksit yangın söndürme cihazları) 

ile yapılacaktır, 

 Kırmızı Kod Anonsunu duyan yangın söndürme ekibi olay yerine ulaşır.  

 Yangın söndürme ekibi yangına müdahaleye başlar. 

 Çalışanın kendi biriminde  yangın çıkması halinde haber verme aşaması sonrasında Birim Kırmızı Kod 

planında belirtilen şekilde hareket edecektir. Kişi yerinden ayrılmayıp kendisini ve çevresini tehlikeye 

atmadan güvenlik önlemleri alarak yangına söndürme ekibi gelinceye kadar müdahale edecektir, 

 Yangın Anonsu yapıldığın olay yönetim ekibi ilgili birime ulaşır.  

 Yangın söndürme ekibi birinci halkayı oluşturarak yangın sınıfına göre uygun söndürücülerle 

müdahale ederken olay bölgesinde bulunan  diğer kişiler yaralı kurtarma veya elektrik/su kapama/ 

açma işlemini yapacak olan elinde yanmaz battaniyesi bulunan çalışan bölgede hazır bulunacaktır, 

 İkinci halkayı oluşturan ve yangın söndürme ekibinin hemen arkasında söndürme ekibine destek 

verecek her türlü yangın malzemesini olay yerine getirip gerektiğinde kullanacak soğutma/su perdesi 

uygulayacak, 2. Söndürme Ekibi hazır bulunacaktır, 

 İlk Yardım Ekibi üçüncü halkayı teşkil edecek ve olası müdahale ihtiyaçları için hazır bekleyecektir, 

 Yangın söndürme ekibi itfaiye gelene kadar söndürme faaliyetlerine devam edecektir, yangın 

söndürülemediği taktirde en azından yayılmasını önlenmeye çalışılacaktır, 

 İtfaiyenin olay yerine gelmesi ile söndürme ekibi tamamen itfaiyenin emrine girecektir. 
 

5.2.  BİNA TAHLİYE VE TOPLANMA STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 
Acil durumlarda karar alınması durumunda binanın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi esastır. Bu 

amaçla prosedürün,  kat ve vaziyet planlarının önceden bilinmesi, bir acil durum anında yada tatbikat 

sırasında uygulanması tüm hastanenin çalışanlarının sorumluluğundadır. 

 

1) Acil Durum Müdahale Ekibinin / Güvenliğin Yapacakları; 

 Tahliye kararı alındığı anda prosedür uygulanmaya başlanacaktır, 

 Her katta bulunan görevli tahliye koruma ekipleri, katlar için önceden belirlenmiş ve katlara asılmış 

halde olan krokilerdeki kat kaçış yolları yönlerinde Hastane çalışanlarının tahliyesi için gerekli 

faaliyeti başlatacaktır, 

 Acil durumlarda aksi belirtilmediği sürece kaçış yolları planda belirlendiği şekilde olup, öncelikli 
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olarak ilk kaçış yolu kontrol edilerek tahliye başlatılacaktır, ilk kaçış yolunun olası kullanılamaması 

durumunda tahliye alternatif ikinci kaçış yolundangerçekleştirilecektir, 

 Katlara/bölümlere/birimlere göre güncellenmiş olan çalışan listeleri (1.yol: en yakın çıkış yolu, 2.yol: 

birinci yoldan çıkış sağlanamıyorsa alt ya da üst çıkış yolu kullanılır) tahliye anında temin edilecektir, 

 Tahliye esnasında çalışanların panik olmadan, düzenli ve güvenli şekilde hareket etmesi sağlanacaktır, 

 Özel yardıma ihtiyacı olanlara ( engelli, hamile, vb.) ilave yardım sağlanacaktır, 

 Tahliye anında çalışanların özel eşyaları için durulmayacak, zaman kaybedilmeyecektir, 

 Terk edilen ofis/oda/depolarda çalışır durumda olan elektrikli aletler, ısıtma ve havalandırma 

sistemlerinin kapatılması sağlanacaktır, 

 Terk edilen yerlerin kapıları kapattırılacaktır, 

 Hastane çalışanları için önceden tariflenmiş olana acil toplanma yerlerine gidilecektir, 

 Toplanma alanına ulaşıldığında derhal sayım yapılacak, çalışanların/ziyaretçilerin ne durumda 

oldukları, içlerinde ilkyardım ihtiyacı olan var mı kontrol edilecektir, 

 Yoklama sonrasında olası eksik çalışanlar için arama kurtarma ekibi ile iletişime geçilerek arma 

kurtarma başlatılacaktır, 

 Sonraki talimatlar beklenecektir. 

 

2) Hastane Çalışanlarının Yapacakları; 

 Tüm çalışanlar kendilerine önceden yapılmış olan bilgilendirmede/katlarda asılmış olan krokilerde 

bulunan acil durum kaçış yolarındaki yönlere göre hareket edecekler, talimatların dışına 

çıkmayacaklardır, 

 Bulundukları yeri telaşlanmadan terk edeceklerdir, 

 Bu esnada (kendini tehlikeye atmadan) varsa önceden tariflenmiş olan önemli malzemeleri yanlarına 

alacaklardır, 

 Terk edilen yerde çalışır durumda olan elektrikli aletler, gaz, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin 

kapatılmasını sağlanacaklardır, 

 Mağdur durumda olan diğer kişilere, kendini tehlikeye atmadan yardım edecekler ya da yardım 

edilmesini sağlayacaklardır, 

 En yakın çıkış yerine telaşsız ve sessizce gidecekler, gereksiz acelecilikten kaçınacaklardır, 

 Tahliye esnasında hız değil, düzen ve güvenlik esas alınacaktır, 

 Gereksiz konuşmalardan kaçınılarak, sıranın sürekli olarak ilerlemesine özen gösterilecektir, 

 Merdivenler düzenli bir şekilde kullanılacak, sıkışıklığa meydan verilmeyecektir, 

 Eğer duman varsa, döşemeye (yere) çöküp en yakın duvar takip edilerek en yakın çıkışa doğru 

emeklenecektir, 

 Yangın için olan tahliye durumunda kapalı kapılarla karşılaşınca, kapıyı açmadan önce kapının sıcak 

olup olmadığı elin dış tarafıyla kontrol edilecek ve kapı soğuksa dikkatlice açılacak, eğer yol 

güvenliyse ilerlemeye devam edilecektir, 
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 Tahliye sonunda binayı terk edenler toplanma alanı (ön otoparka) gidecek, sayımın yapılmasını 

bekleyeceklerdir, bu esnada aynı bölüm/birim çalışanları kendi mesai arkadaşlarının toplanma yerine 

gelip gelmediğini kontrol edecekler, sayım sonunda olası kayıplar için tahliye ekibine  eksik gördükleri 

kişi/kişiler hakkında bilgi aktaracaklarıdır, 

 Sonraki talimatlar beklenecektir. 
 

5.3.  DEPREM STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 

5.3.1) HastaneÇalışanlarının/Acil Durum Ekiplerinin Yapacakları; 

a) Deprem Öncesinde 

 Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerinin ağır olanları aşağı kısımlara yerleştirilecektir, 

 Isıtıcıların kullanılması halinde sağlam şekilde duvara/yere sabitlenmesi sağlanacaktır, 

 Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara sabitlenecektir, 

 Tavan ve duvarlara asılan aydınlatma, klima ve benzeri cihazların bağlantıları, olası sarsıntılara karşı 

dayanımını arttırmak için güçlendirilecektir, 

 İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları 

sağlanacaktır, 

 Raf türü kullanımlarda düşmeleri önlemek için raf önlerine elastik bant çekilecektir, 

 Bina tahliyesi esnasında kullanılacak olan kaçış yolları (özellikle koridorlarda) üzerinde bulunançıkışı 

etkileyebilecek eşyalar kaldırılacaktır, 

 Acil çıkış aydınlatmalarının hizmet içi olmasının sürekliliği sağlanacaktır, 

 Tüm asansörlere “Deprem Sırasında Kullanılmaz” uyarı yazısı yazılacaktır. 

b) Deprem Anında 

 Deprem sırasında herkes öncelikle sakin olmaya çalışıp, paniğe kapılmayacaktır, 

 Deprem anında dışarı çıkma olanağı olmayanlar ( Zemin, -1  Bodrum katlarda kapıya yakın olan 

ve/veya 10-15 saniye içinde bina dışına çıkabilecek pozisyonda olanlar dışındakiler) deprem geçene 

kadar ki süre boyunca binada kalacaklardır, 

 Deprem esnasında düşme tehlikesi olan nesnelerden korunmak için masa dolap ve vb. korunaklı 

eşyaların altında ya da yanında pozisyon alınacaktır, dış duvarlardan, pencerelerden ve camlardan uzak 

durulacaktır, 

 Sıkışma ihtimaline karşılık mümkünse kapılar açık bırakılacaktır, 

 Bina içinde güvenli, yanında korunabilecek bir cisim yok ise, pencerelerden uzakta, sırt pencereye 

dönük olacak şekilde diz çökerek, eller ensenin üzerinde birleştirilerek, kollarla da yüz korunmalı ve 

sarsıntının bitmesi beklenecektir, 

 Deprem anında bina dışında bulunanlar ise; binalardan, elektrik hatlarından veya düşme tehlikesi 

olabilecek nesnelerden uzak durulacaktır, 

 Araçta bulunuluyor ise, araç açık bir alanda durdurulacak ve sallanma bitinceye kadar araç içinde 
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kalınacaktır. Araç kesinlikle yol üzerinde veya geçişleri engelleyecek şekilde bırakılmayacaktır, 

 Deprem anında ve hemen sonrasında, telefonlar çok gerekmedikçe kullanılmayacak, haberleşme 

sisteminin bloke olmasına neden olunmayacaktır, 

 Eğer mümkünse doğal gaz ve tüp gazların vanaları kapatılacak, elektrik şalterleri indirilecektir. 

 

c) Deprem sonrası 

 Acil Durum Planı uygulamaya konulacak ve tüm personel binayı tahliye edecektir, tahliye esnasında 

asansörler kesinlikle kullanılmayacaktır, 

 Acil Durum Müdahale Ekibi, Acil Durum Yöneticisinin talimatları doğrultusunda arama-

kurtarma/tahliye-koruma/ilkyardım faaliyetlerine başlayacak ve olası yangın durumunda söndürme 

müdahalesinde bulunacaktır, 

 Acil Durum Yöneticisinden binaya giriş talimatı gelmeden, hiçbir şekilde binalara giriş 

yapılmayacaktır, 

 Artçı şokların olabileceği düşüncesiyle, toplanma noktasında iken oluşacak artçı şoklara karşı hazırlıklı 

olunacak, sarsıntılar sırasında panik yapılmayacaktır, 

 Gaz ve elektrik hatlarının zarar görme ihtimaline karşı dikkatli olunacak, olası zarar durumunda derhal 

ilgili kurumlara bilgi verilecektir. 
 

5.4. RADYASYON STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ 

 Tehlike ve kaza durumunda görevli teknisyen tarafından radyoterapi cihazlarındaki “Acil Durum 

Planları” nın gerektirdiği talimatlar yerine getirilir. 

 Tehlike durumu veya kaza durumlarında “Radyasyon Güvenliği Komitesi” nin hazırladığı ‘Tehlike 

Durum Planı’ uygulamaya konulur. 

 Tehlike durumu veya kaza halinde alınması gereken önlemler derhal yerine getirilir ve durum en hızlı 

şekilde Sağlık Bakanlığı ilgili birimine ve TAEK’ e bildirilir. 

 Tehlike durumu veya kaza sona erdikten sonra, kazanın oluş şekli, görevlilerin ve diğer kişilerin maruz 

kaldıkları radyasyon dozları, radyoaktif maddelerin vücuda alınış şekli ve nedeni araştırılarak 

radyasyon görevlilerinin film ve\veya TLD dozimetre ve gerekirse kromozom aberasyonu test 

sonuçları ile birlikte, sonuç bir raporla en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı ilgili birimine ve TAEK’ e 

bildirilir. 

 Radyasyon kazasından sonra, yönetmelikte belirtilen sınırlar üzerinde radyasyona maruz kalan 

görevlilerinin, eski görevlerine devam etmesinde bir sakınca bulunmadığının, resmi sağlık kuruluşu 

tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda, bu kişiler eski görevlerine devam edebilirler. Raporda 

eski görevine devamı sakıncalı bulunan radyasyon çalışanları, radyasyona maruz kalmayacak başka bir 

görevde çalıştırılırlar.  

 Tehlike durumu veya kaza söz konusu olmadan doz sınırlarının aşılmasından şüphe edilen durumlarda 

konuya ilişkin rapor ve sonuçlar Sağlık Bakanlığı’na ve TAEK’ e bildirilir. 
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EKLER : 

EK 1- TATBİKAT FORMU 

 

AMAÇ: Acil durum olaylarında personelleri en üst seviyede hazır tutmak için yıllık olarak yapılan  

tatbikatlar için tutulan rapor. 

RAPOR   NO ................................ 
TATBİKAT 

TARİHİ 
....................................... 

TATBİKAT TİPİ 

(uygun olanı işaretleyiniz) 

  TESİS ATEŞLİ (ve) FARAZİ YANGIN TATBİKATI 

  TESİS ACİL DURUM HAZIRLIK TATBİKATI 

  BÖLGESEL (RESMİ ve ÖZEL ŞİRKET İLE) ORTAK 

      YANGIN TATBİKATI 

TATBİKAT ŞEKLİ   İHBARLI   İHBARSIZ 

TATBİKAT SENARYOSU 
(farazi senaryoyu kısaca yazınız) 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

ALARM VERİLİYORSA 
(Nasıl ve Kim veriyor, yazınız) 

 Anons Sitemi    Alarm Butonu    Gaz Dedektörü 

Alarmı Veren: .................................................................. 

HAVA DURUMU  Açık-Güneşli   Kapalı-Bulutlu   Yağmurlu-Karlı 

TATBİKAT SÜRESİ  

(saat) 

Başlangıç: ..............................Bitiş: ............................. 

Alarmdan Sonra Müdahaleye Başlanma: ........dakika. 

KULLANILAN 

EKİPMANLAR  

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

KATILAN EKİPLER 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

DEĞERLENDİRME 
Bugünkü:  ZAYIF    ORTA     İYİ     ÇOK İYİ 

Hedef:  ZAYIF    ORTA     İYİ     ÇOK İYİ 

TATBİKAT SONU 

SAPTANAN ÖNEMLİ 

HUSUSLAR  

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

RAPORU HAZIRLAYAN:   Adı Soyadı: .....................................      İmza: ................... 

   ONAY:       Enstitü  Müdürü : .............................................................      İmza: .................... 

 

 



25 OE-TG-PR-001/ PL-001 

Rev.No:00 

EK 2 - MESAİ SAATLERİNDE HABERLEŞME 
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EK 3- MESAİ SAATLERİ DIŞINDA HABERLEŞME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehlike geneli tehdit ediyorsa; 

-Alarm düğmesine bas 

-Yüksek sesle bağır 

 
Acil Durumu İlk Gören 

 

Nöbetçi Hekim 

Başhekim 
Acil Durum Koor. 

Acil Durum Koor. Yrd.  

 

Ekipler 

 İtfaiye, Polis, Hastane vb. 

Aranması 
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EK 4- ACİL DURUM TELEFONLARI 

 

110 

 

İTFAİYE 

 

112 

AMBULANS 

İLKYARDIM 

 

BAŞHEKİMLİK  34004 
İÇ SANTRAL  

34000 HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 

34100 

 

155 POLİS 

 

156 JANDARMA 

 

0  (212) 455 70 00 SİVİL SAVUNMA 

 

172 

 

TAEK 
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DEPREME KARŞI 
ACİL EYLEM PLANI 

EK 5-  YANGINDA YAPILACAKLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGININ MEYDANA GELMESİ 

UYGUN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATINI BELİRLE 

YANGININ ÇEŞİDİNİ BELİRLE 

                                       KATI                       SIVI                 GAZ                     ELEKTRİK 

İLK MÜDAHALEYİ YAP 

YANGIN 

HORTUMU 

İTFAİYE (110) VE AMBULANSA (112) HABER VER 

TAHLİYEYİ SAĞLA 

YERLEŞİM ŞEMALARINA 

GÖRE ÇIKIŞ 

TOPLANMA GÖLGESİNDE 

BULUŞMA 
TOPLANMA 

BÖLGESİNDE SAYIM 

KURU KİMYASAL 

TOZ 

CO2 TİPİ 

SÖNDÜRME CİHAZI 

KULLAN 

YARALILARI BELİRLE 

 İLK YARDIM NOKTASINA TAŞI 

İLKYARDIM YAP 

YANGININ BİR DAHA ÇIKMAMASI İÇİN ARAŞTIRMA YAP 

ÖNLEYİCİ VE DÜZELTİCİ ÖNLEMLER AL

 

HALOKARBON 

YANGIN ACİL EYLEM PLANI 
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HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE 

BULUNDUĞUN YERDEN UZAKLAŞ 

İLK SARSINTI GEÇTİ 

Mİ? 

KORUNMA BÖLGESİNDE KALMAYA 

DEVAM ET 

PANİK YAPMADAN YETERLİ BİLGİYE 

ULAŞANA KADAR TOPLANMA BÖLGESİNDE 

KALMAYA DEVAM ET 

KORUNMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM 

ET 

EVET 

HAYIR 

HAYIR 

HAYIR 

EVET 

EVET 

DEPREM GEÇTİ Mİ? 

PANİĞİ YATIŞTIR,  

ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA 

(KORUMA EKİBİ) 

ELEKTRİĞİ KES 

 

DIŞARIYA AÇILAN KAPIYA 

YAKIN MISIN? 

MAKİNE VE EKİPMANDAN UZAKLAŞ VE EN YAKIN İLK KORUNMA 

BÖLGESİNE YÖNEL (MASA ALTI, KOLON VB. BÖLGELER)  

DÜŞEBİLECEK CİSİMLERDEN KORUNARAK, BİNAYI TERK ET 

TOPLANMA BÖLGESİNE GİT 

YARALI ARAŞTIRMASI YAP, 

GEREKİRSE İLK YARDIM UYGULA  

(İLK YARDIM EKİBİ) 

ETKİ GEÇTİKTEN SONRA HASAR ARAŞTIRMASI YAP 

 

OLAY İLE İLGİLİ RAPOR VE TUTANAK HAZIRLA 

 

 

KAZA, YANGIN, SIZINTI, VB. DURUMLAR VARSA İLGİLİ ACİL DURUM 

PLANLARINA GÖRE HAREKET ET  

Hasar 

Raporu 

 

DEPREM ANINDA ETRAFINI SESLİ OLARAK UYAR 

EK 6- DEPREM ACİL EYLEM PLANI 
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EK  7- SABOTAJ ACİL EYLEM PLANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABOTAJ ŞEKLİNİ BELİRLE 

 
PATLAYICI 

MADDE 

BİYOLOJİK / 

KİMYASAL 

FİKRİ / 

PSİKOLOJİK 

 

MEKANİK 

 

YANGIN 

155 POLİS, 112 ACİL SERVİS VE 

110 İTFAİYEYE HABER VER 

GEREKTİĞİNDE YANGIN, 
SIZINTI VE DİĞER ACİL DURUM 

PLANLARINDAN YARARLAN 

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE 
ATMADAN TESİS ÇEVRESİNİ 

GÜVENCEYE AL 

 

TESİS SAHASINI AYNDINLAT 

GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARINI 

KONTROL ALTINDA TUT 


