
 

 

T.C. 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

Acil Durum Talimatı 

Doküman Kodu BU-KYS-TLM-096 

Yürürlük Tarihi 28.10.2020 

Revizyon Tarihi/No  

Baskı Tarihi/ No  

 

 
HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

Sayfa 1 / 5 M. Zeki DURSUN  

Sivil Savunma Amiri 

Prof. Dr. Hasan ÇİFTCİ           

Rektör Yardımcısı 

 

ACİL DURUM TALİMATI 

1.AMAÇ 

 Müessesemizdeki personel, evrak, araç-gereç ve malzemelerin tabii afetlere, düşman 

taarruzlarına, yangınlara ve sabotajlara karşı korunması amacıyla söz konusu hallerden birinin 

cereyanında acil korunma ve müdahale esaslarını ve bu maksatla özel görev verilen personeli 

belirlemek, sorumlulukları tespit etmek işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır. 

2- KAPSAM  

 Bu talimat Bingöl Üniversitesi kampüsünde bulunan bütün birimlerinde uygulanır. 

 

3- SORUMLULUK VE SORUMLULUKLARA ESAS TEŞKİL EDECEK 

PLANLAMALAR 

 Bu talimat: 

 Bingöl Üniversitesi kampüsünde bulunan bütün birimler için; Koruyucu Güvenlik 

Özel Talimatı, Nöbetçi Memurluğu Talimatı, Sabotajlara Karşı Korunma Planı ve Sivil 

Savunma Planı doğrultusunda hazırlanmıştır. Anılan plan ve talimatların birer nüshası ilgili 

hizmet birimlerinde bulundurulacaktır.  

Düşman Taarruzları doğal afetler ve yangın vukuu ile öncesindeki tedbirler için; 

“Sivil Savunma Servisleri Görev Talimatı, Yangın Talimatı, İkaz Alarm Talimatı, Nöbetçi 

Memurluğu Talimatı, Sığınak Talimatı ve ilgili diğer talimat ve planlara bakarak hareket ediniz. 

Sabotaj vukuu ile öncesindeki tedbirler için;  Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı, 

Sabotajlara Karşı Korunma Planı ve Nöbetçi Memurluğu Talimatı ile bunların içindeki diğer 

talimatlara göre hareket ediniz. 

Yukarıda adı geçen Plan ve Talimatların ilgili bölümlerinde belirtilen önlemlerin alınıp 

uygulanmasından, bilinmesi gereken kısımlarının okunarak tebliğinden; 

a) İlgili Sivil Savunma Amirleri, Ünite ve Birim Amirleri, 

b) Kendilerine tebliğ edilen görevleri yapmakta ilgili personel sorumludur. 

 

4- YASAL DAYANAK 

a) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 

b) 711 Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Halde Mesainin 24 Saat Devamını 

Sağlayan Kanun, 

c) 19.12.2007 tarih ve 2007/12937 karar sayılı “Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmelik” 

d) Bingöl Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi, 

e) 5902 sayılı Afet ve Acil durum yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun, 

f) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
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5- İŞ BÖLÜMÜ VE HAREKET TARZLARI 

I. YANGINDA 

A. Yangın Mesai Saatleri İçinde Çıkmış İse: 

  1. Genel Hususlar: 

-Telaşa kapılıp paniklemeyiniz. 

 -Yangın uyarı butonuna basarak alarm veriniz. 

 -Alarm çalışmaması durumunda yangının çıktığı bölümün adını da telaffuz ederek 

bağırmak suretiyle haberi bütün katlara duyurunuz ve Sivil Savunma Servislerini 

hareketlendiriniz. 

 -Öncelikle İtfaiye, gaz kaçağı varsa Doğalgaz, çevre güvenliği için Polisi arayınız. 

 -Muhtemel sağlık risklerini göz önünde bulundurarak ambulans ve doktor ihtiyacı için 

il sağlık müdürlüğü ve birimlerine haberi ulaştırınız. 

           Mahalli itfaiye teşkilatına: 

a) Yangının cinsini ( Katı, Sıvı, Gaz), 

b) Binanın hangi bölümünde başladığını, 

c) Boyutunu, 

            d) Risk bölgesi içindeki kolay yanıcı ve patlayıcı maddelerin cinslerini ve bunların 

bulunduğu katları ve oda numaralarını, 

e) Mahsur kalanların bulunduğu katları ve miktarını söyleyiniz, 

-Komşu Müesseseleri uyarınız, 

-Katlarda çalışan personeli ve personelleri tahliye ediniz. Tahliyeyi de yangına en yakın 

yerden en uzağa, en üstten en alta doğru prensibini uygulayınız. Depremde ise sarsıntı geçer 

geçmez en alt kattan en üst kata doğru tahliye işlemini gerçekleştiriniz. 

 -Sarsıntı bitiminde yapılacak tahliyede koşma davranışı yerine hızlı adım tekniğini, çıkış 

önceliğinde ise; merdivene en uzaktan en yakına doğru olmak üzere odalarda bulunan personeli 

yönlendiriniz. Bir kat boşalmadan diğer katların merdivenlere hücumuna engel olunuz. 

-Koruma ve Güvenlik Ekibini katlara dağıtarak tahliye işleminin selametle yapılmasını 

sağlayınız.  

-Asansörleri kesinlikle kullandırmayınız. Kendinizin ve çevrenizdekilerin hayatını riske 

atacak davranışlardan kaçınınız. 

-Amirler vasıtasıyla dışarıya tahliye edilen personelin sayımını yaparak kayıpları rapor 

ediniz. 

-Sivil Savunma Servisleri planda belirlenen toplanma bölgelerinde toplanır. 

 -Alarm sesi duyulur duyulmaz elektrik şalterleri en yakın noktada hizmet yapan 

personelce indirilir. Nöbetçi personeller tarafından bu durum kontrol edilir. Akımın 

kesilmemesi halinde bu görev nöbetçi personellerce otomatik olarak yapılır. 
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Yangının cinsine göre: 

  -Çıkan yangın gaz kaçağından mücellit bir vaka ise; ABC Sınıfı Kuru Kimyevi tozlu 

söndürücüler kullanılmak suretiyle, 

  -Çıkan yangın sıvı ise; Köpüklü söndürücüler veya ABC sınıfı Kuru Kimyevi tozlu 

söndürücüler kullanılmak suretiyle, 

  -Çıkan yangın katı ise ( Kağıt, ahşap v.b.); her katta mevcut bulunan yangın dolapları 

içindeki hortumlar vanalara takılmak suretiyle su tazyiki ile, 

  -Çıkan yangın elektrik yangını ise; akımın kesilmesine müteakip CO2’li söndürücüler 

kullanılmak suretiyle,  

 İtfaiye servisince söndürülür. Söndürme esnasında hava akımını önlemek için kapıları 

ve pencereleri kapatınız, fakat kilitlemeyiniz. 

-Mahsur kalanlara yönelik operasyonlar kurtarma servisince, ilk ve acil tedavi 

hizmetleri ilk yardım servisince, koruma ve güvenlik ekibince, teknik ihtiyaçlar ve onarım 

talepleri teknik onarım servisince (kurtarma), Müessesemiz içindeki yangında 1. ve 2. öncelikli 

kıymetlerin tamamının veya bir kısmının tahliye edilerek kurtarılması kendi büro personelince 

ve Sivil Savunma servislerinden Kurtarma servisinin desteği ile yapılacaktır. Tahliye ve 

söndürme esnasında öncelikler kolay yanıcılar ve patlayıcılar ile birinci öncelikli malzemeler 

olay mahallinden uzaklaştırılmalıdır. 

-Operasyon kontrol merkezi karargâh servisince sevk ve idare edilir. Müessesemizde 

görevli bütün personel bu servisin emir ve talimatı doğrultusunda hareket etmekle mükelleftir. 

-Malzeme tahliyesinde de personel tahliyesindeki prensipler uygulanacaktır. Bahçedeki 

özel araçların tahliyesi sahiplerince yapılacaktır 

-İtfaiye, Polis ve Sağlık ekiplerinin intikali halinde Müessesemiz, Sivil Savunma 

Ekipleri bunların emrinde faaliyet göstereceklerdir. 

-Operasyon esnasında ve sonrasında izinsiz hiçbir personelin, personellerin ve 

yakınlarının tehdit bölgesine ve binaya girişine müsaade edilmeyecektir.  

-Yangının kontrol altına alınması ve söndürme işleminin tamamlanmasına müteakip ilk 

kaza ve ayrıntılı kaza raporu karargâh servisi başkanınca doldurularak makamın onayına 

müteakip Valilik makamına arz edilecektir. Ayrıca ailesi gelmeyen hiçbir personel evlerine 

gönderilmeyecek, gelenler ise tutanakla teslim edilecektir.  

Yangın Komşu Müesseselerde Çıkmış ise: 

  -Bütün pencereleri kapatınız ve perdeleri sökünüz, 

  -Sivil Savunma Servislerini teyakkuza geçiriniz, 

  -Sıçrama tehlikesine karşı yangın hortumlarını kullanarak tehdit bölgesini su ile 

soğutunuz, 

  -Parlayıcı, patlayıcı ve kolay yanıcılarınızı öncelikler emniyete alınız, 

  -Bahçedeki araçları güvenli bir bölgeye çekiniz. 
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2. Özel Hususlar: 

-Yangını ilk gören kişi yangın alarm butonuna basar. Ayrıca duyulabilecek bir ses 

tonuyla yangının çıktığı merkezi katları dolaşarak ilan eder ve bu bölümün elektriği şaltere 

ve/veya sigortaya en yakın personel tarafından kesilir. 

-Bu esnada yangın mahallinde veya en yakın noktadaki personel itfaiye servisi gelene 

kadar yangın tüplerini kullanarak yangına müdahale eder. 

-Sivil Savunma Servisleri alarm sesi ile birlikte toplanma bölgelerine intikal eder. 

-İtfaiye servisi derhal yangın mahalline intikal ederek olaya müdahale eder. Başlangıç 

müdahalesini yapan personel bölgeyi terk eder. 

-Kurtarma Servisi öncelikle personellerin tahliyesi ve daha sonra öncelikli malzemenin 

tahliyesi için hareketlenir. Her kattaki merdiven başına ve/veya yangın çıkışlarına servis 

üyelerinden birer adedi bırakılarak çıkacak kişiler yönlendirilir. 

-Kurtarma servisi amirince tahliye komutu verilene kadar personeller yerinde kalır ve 

kapılarını açarak kapı önünde durur. 

-Tahliye emrine müteakip yangının çıktığı merkez öncelikli olmak üzere yangının 

merkezine en yakın bölümden en uzak bölüme doğru bir öncelik sırası içinde; örneğin ‘A’ 

bölümün personeli önde ‘B’ bölümünün personeli ‘A’ bölümünün arkasında olmak üzere üçerli 

kol düzeninde tahliyeye başlar. Yangının merkezi ve yakın bölgesi öncelikle tahliye edildikten 

sonra en üst kattaki en uzak noktadan en yakın noktaya doğru tahliyeye devam edilir. 

-Personeller yangının tehdit edemeyeceği güvenli bölgeye alındıktan sonra yoklamaları 

yapılır, eksiklikler varsa derhal kurtarma servisine bilgi verilir. Yakınları aranarak gelmeleri 

sağlanır ve kendilerine teslim edilir. Bu süreç içerisinde hiçbir personel sorumlu olduğu bölgeyi 

terk edemez. 

Yangına müdahalede aşağıdaki hususlara dikkat edilir:  

-Temiz hava tüplü maskenizi takınız veya ıslak bir bezle ağzınızı, burnunuzu kapayınız, 

-Oda kapısı kilitli ise kilidi açınız, 

-Kapı kollarını çıplak elle tutmayınız, 

-Kapıyı direkt olarak açmayınız. Açma işlemini yangın kancalarını kullanarak oda 

duvarını siper almak suretiyle uzaktan kapı kolunu baskı uygulayarak gerçekleştiriniz. 

-Kapı açıldıktan sonra yangın müdahale için söndürme cihazlarını kullanınız.  

-“Yangında ilk önce kurtarılacaktır” ibaresi bulunan araç makine ve malzemelere 

öncelik verilecektir. 

-Tahliye sonrasında sayım ve emniyet hususlarına dikkat edilecek ve yağmaya müsaade 

edilmeyecektir. 

Muhtemel bir depremde: 

-Yangının genişlemesine neden olabilecek yerlerdeki (mutfak, çay ocağı, laboratuvar, 

kantin) parlayıcı ve patlayıcılar ile tehdit alanı içindeki yanıcılar dışarıya çıkarılacaktır ve arşiv 

depoları boşaltılacaktır. 

 -Söndürme ve kurtarmanın her aşamasında tehlike ve uyarı işaretine dikkat edilecektir. 
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B. Yangın Mesai Saatleri Dışında Çıkmış İse: 

 -( A) Bendinin 1, 2, 3, 4, 5, 6. maddelerine göre hareket ediniz. 

    -Nöbetçi Memurluğu Talimatında belirtildiği şekilde sıralı amirleri haberdar ediniz. 

    -Yangına müdahale ederek önceki maddelerde belirtilen esasları tatbik ediniz. 

 

C. Müessesemiz Yangın Açısından Risk İçeren Bölümler İle Bu Bölümlerdeki Parlayıcı-

Patlayıcı Ve Kolay Yanıcı Maddeler: 

             Konuyla ilgili hususlar;  

-Bilinmesi gereken personele iletilmiştir. 

-Söz konusu bilgiler için yangın talimatına bakınız. 

II. DEPREMDE 

  -Deprem başlar. 

  -Personeller ve öğrenciler deprem anında doğru davranış pozisyonunu alır. 

  -Deprem biter. 

 -Merdiven, koridor, kazan dairesi ve diğer riskli alanlar görevli personelce denetlenir 

ve mevzi bir tehlike yok ise irtibat elemanları katlara tahliye emrini ulaştırır. 

 -Öncelikle Sivil savunma servislerinde görevli olan personel ve personeller 

hareketlenerek toplanma bölgelerinde pozisyon alır. 

 -Personel ve öğrenciler hazır bir şekilde beklemededir. 

 -Tahliyede görev alacak personel tahliye güzergâhlarında konumlarını alırlar. 

 -En alt kattan başlamak üzere koşmadan hızlı adımlarla ve merdiven genişliğiyle 

orantılı kol düzeni içinde hareket eder ve diğerleri bunları takip eder. 

 -En alt kattaki son koridoru terk ederken bir üst kata hareketlenmelerini söyler. 

 -Müessesemiz ve bağlı ünite ve birimlerde tahliye edilen personel ve öğrenciler 

toplanacağı alanlar birimlerin bahçeleridir. 

 -Bu bölgede tahliye olan her kat ikişerli ya da üçerli sıralar teşkil ederek beklemede 

kalır. 

 -Personeller yoklama yaparak varsa eksikleri derhal idareye rapor eder. 

 -İdare kayıplar için öncelikle Sivil Savunma Servislerini göreve davet ederek arama 

ve kurtarma faaliyetlerini başlatır ve var ise yangınlara müdahale edilir. Kendi imkanları ile bu 

faaliyetleri yapamayacak ise mahalli itfaiye veya Sivil savunma teşkilatından yardım ister. 

 

III. TEHLİKE İŞARETLERİNDE 

 

      Uygun korunma teçhizatı ile yeterli bilgi ve deneyime sahip değilseniz müdahalede 

bulunmayınız. Hemen ilgili kuruma haber veriniz. 

 


