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1.  AMAÇ: 
Bu talimatın amacı, Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde bulunan tüm birimlerdeki acil durumlar ve 
acil durum tatbikatlarında uyulması gereken kuralları belirlemektir. 

2. KAPSAM: 
Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. bünyesindeki birimlerinde bu talimatta yer alan yada almayan ortaya 
çıkması muhtemel tanımı yapılmış her türlü acil durumlar ve etkilenebilecek tüm idari, alt işveren, geçici 
çalışan, yüklenici, stajyer öğrenci, misafir ve ziyaretçileri kapsar. 

3. TANIMLAR / KISALTMALAR : 

Bu talimat da geçen kavramların tanımları ÜİSGB.PR.09 ACİL DURUM EYLEM PROSEDÜRÜ’ nde 
açıklanmıştır. 

4. SORUMLULAR / SORUMLULUKLAR : 
Bu talimatın uygulanmasından başta yönetim kurulu olmak üzere, birim yetkilileri sorumludur. Üsküdar 
Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde bulunan birimlerdeki tüm idari personel, alt işveren çalışanları, geçici 
çalışanlar, yüklenici çalışanları, stajyer öğrenciler, misafir ve ziyaretçiler talimatlarda yazan kurallara riayet 
etmekten sorumludurlar. 

5. ACİL DURUM TALİMATLARI : 

5.1. DEPREM 

a) İlk hisseden sizseniz DEPREM diye paniğe mahal vermeyecek şekilde haberdar edin. 

b) Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olun, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve koşturmayın. 

c) Eğer bulunduğunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye içinde bina dışına çıkartacak pozisyonunuz varsa, bu 

yolu saptayın. Bu yöntem sadece giriş altı, giriş ve giriş üstü olanlar için geçerlidir. 

d) Eğer binayı 10-15 saniye içerinde terk edemeyecek konumda iseniz bina içinde kalın. 

e) Asansörlere koşmayın ve kullanmayın. 

f) Pencere, balkon gibi yerlerden çıkmaya atlamaya çalışmayın. 

g) Pencere ve cam kenarlarına yaklaşmayın. 

h) Dolap, raf gibi eşyalardan uzak durun. 

i) Çömelin ya da döşemeye yatın. 

j) Sağlam bir masa, sıra, mobilya altına girin ve başınızı koruyun. 

k) Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin. 

l) Deprem bittiğini anladığınızda, sakince etrafınızı kontrol edin, enkaz altında kalan, yaralanan varsa 

hemen ilgili birim yöneticisine, acil durum koordinatörüne haber verin. 

m) Deprem sonrasında sakince binayı terk edip acil durum toplanma alanına gidin. 

n) Telefonları acil durumlar haricinde kullanmayın. 

o) İlgili birim yöneticisi veya acil durum koordinatörünün ikinci bir talimatına kadar acil durum toplanma 

alanından ayrılmayın. 
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p) Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direk tellerinden uzakta 

güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin. 

q) Araç kullanıyorsanız bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın. 

r) Eğer mümkünse ağaçlar, direkler, enerji nakil hatlarından uzakta kalın. 

 

5.2. YANGIN 
Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş.’ ye bağlı birimlerde yangın önleme ve mücadele ile ilgili yapılması 
gerekenler ÜİSGB.PR.10 YANGIN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ’ nde açıklanmıştır. Yangın sırasında; 

a) Sakin olun. 

b) Eğer yangın başlangıç noktasını ve sebebini görebiliyorsanız, yangını oluşturan bileşenlerden ısı, yanıcı 

madde veya oksijeni keserek yangını söndürme ihtimaliniz varsa gerekeni yapınız. 

c) Eğer yangını göremiyor veya yukarıda sayılan bileşenleri kaldırma yoluyla yangını söndürme ihtimali 

yoksa binayı terk etmek için hazırlanın. 

d) Yangını ilk fark eden siz iseniz diğer kişilere yangın alarm butonlarını çalıştırarak veya yangının nerede 

olduğunu belirtmek kaydıyla YANGIN VAR diye bağırarak bunu duyurunuz. 

e) Bulunduğunuz bölümden çıkarken kesinlikle camları açmayın, açık olan camları ve son olarak çıktığınız 

kapıyı kapatarak bölgeyi terk ediniz. 

f) Yangın sırasında kendinizi sıcak ve dumandan koruyarak (ıslak bir örtü ile kafa ve vücudu sararak) acil 

durum talimatları ekinde ve bulunduğunuz binada asılı bulunan yangın çıkış ve tahliye yollarını 

doğrultusunda bulunduğunuz yeri terk edip, binadan çıkıp acil durum toplanma alanına gidiniz. 

g) Kaçış sırasında mümkün olduğunca sıcak ve karbondioksitli dumanını ciğerlerinize çekmemeye çalışın. 

h) Duman dolu bir yerden geçmek zorundaysanız derin nefes alın ve yerde sürünerek ilerleyin. 

i) Bulunduğunuz yeri/katı terk ederken üst katlara doğru çıkmayın, eğer yangın bulunduğunuz kat altında 

ise ve aşağıya inemiyorsanız en fazla bir üst kata çıkın. 

j) Bulunduğunuz odadaki kolay yanacak maddeleri yangının yayıldığı yönden uzaklaştırmaya çalışın. 

k) 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. 

l) Yangından saklanmaya çalışmayın. Eşyalarınızı oldukları yerde bırakın ve kendinizi koruyun. 

m)  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. 

n) 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. 

o) Bulunduğunuz bölümden dışarı çıkma imkânınız yoksa odaya duman girişini engellemeye çalışın, 

heyecanlanmayın mevcut oksijeni idareli kullanmak durumunda olduğunuzu unutmayın, birilerinin size 

ulaşmak için uğraştığını düşünüp sakin ve bilinçli davranın. 
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p) 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 fark edilmenizi sağlayacak açık renkli kıyafet koyun. 

q) Odada kaldığınızda içeride kaldığınızın bilgisini ilgili birim yöneticisine, acil durum koordinatörü veya bu 

kişilere iletilmesi amacıyla bir başka kişiye yerinizi belirterek bildirin. Kapının duman girebilecek yerlerini 

havlularla kapatmaya çalışın. Yardım için pencere kenarında bekleyin. 

 

5.3. SEL SU BASKINI 
a) Eğer selle karşı karşıya kalırsanız, hemen yolunuzu değiştirip farklı bir yoldan gitmeye çalışın. yüksek 

yerlere tırmanın, 

b) Sel basmış yerlerden uzak durun. Güvenli görünse de sular hala yükseliyor olabilir, 

c) Suyun içinde yürümeye, yüzmeye, araba kullanmaya ya da oyun oynamaya çalışmayın. Yüzeyden suyun 

ne şekilde hareket ettiği ve akıntılar hakkında fikir yürütmek imkansızdır, 

d) Sel basan bölgelerde yılanlara dikkat edin. Seller nedeniyle yılanlar yuvalarından çıkacaktır, 

e) Sel basmış alanda, akarsu ve nehir yataklarından uzak durun. Yağışlardan dolayı, yataklar yön değiştirmiş 

olabilir. 

f) Yükselen suların, pis su çıkışlarının, hendeklerin yanında durmayın. Hızlı akan suya kapılabilirsiniz. 

g) Sel suları ile temas etmiş tüm yiyeceklerinizi atın. Sel suları, bakteri ve mikropları içerir. 

h) Eğer dışarıda iseniz, yüksek bir yere tırmanın, 

i) Sel sırasında araba kullanıyorsanız: 

 

 Sel basmış alanlardan ve hızla sel basabilecek alanlardan uzak durun,  

 Akan suları geçmeye çalışmayın. Suyun derinliğini kesin olarak bilemezsiniz.  

 Alçak yerlerde ve köprülerde sele dikkat edin, 

 

5.4. SABOTAJ 
a) Sakin davranıp birim bünyesinde bulunan özel güvenlik amirine ve kolluk kuvvetlerine haber verin, 

b) Silahlı saldırılara karşı beton duvarlar arkasına saklanın veya yanınızda bulunan masa, dolap gibi eşyaları 

kendinize siper yapın ya da yere yatarak hedef küçültün, 

c) Sabotaj yapan kişi veya kişilere saldırma, müdahale etmeye çalışmayın, 

d) Olayı izlemek için veya başka sebeplerle olay yerine yaklaşmayın, 

e) Eğer kaçma şansınız varsa açık hedef olmayacak şekilde bina dışına kaçın, 

f) Mümkün olduğunca kalabalık ile hareket edin, 

g) Patlama gibi durumlarda patlama olan bölgeye yangın ve ikinci bir patlama tehlikesi olabileceğini 

düşünerek yaklaşmayın, 
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5.5. KİMYASAL SIZINTI / DÖKÜLME 

a) Dökülme alanına yakın olan kişileri uyarın ve bilgilendirin. 

b) Kimyasalın solunma, cilt teması durumunda MSDS 'de yazan ilk yardım talimatlarını uygulayın. 

c) Kimyasal solunması, yutulması gibi durumlarda kimyasal ile ilgili MSDS 'e ulaşılamaması veya tereddüt 

durumlarında 114 Zehir Danışma Hattını arayarak gerekli bilgileri alın. 

d) Dökülme ve saçılma alanına girilmemesi ve temas olmaması için gerekli tedbirleri alın. 

e) En kısa sürede ilgili birim yöneticisine haber verin. 

f) Kapı, pencere ve eğer varsa havalandırma sistemlerini çalıştırın. 

g) Döküntü çevresinde yayılmayı engelleyici önlemler alın. Döküntünün, lavaboya, atık su ya da yağmur 

suyu şebekesine salınmasını engelleyin. 

h) Kimyasal MSDS' inde belirtilen kişisel korunma malzemelerini (gözlük, eldiven, tulum, ayakkabı veya 

çizme ) giyin. 

i) Dökülen kimyasalı emici malzeme ile iyice emdirin. 

j) Ortaya çıkan atık ve bulaşık malzemeleri toplayın, tehlikeli kimyasal alanına götürerek uygun bir kap 

içine koyun ve tehlikeli kimyasal madde olarak imha edilmesini sağlayın. 

k) Dökülen kimyasalın yeniden doldurulması gerekiyorsa birim yöneticisi eşliğinde, MSDS 'de belirtilen 

uygun kişisel korunma malzemelerini giydikten sonra doldurma işlemini gerçekleştirin. 

l) Kimyasal, kıyafetlerinize bulaşmış ise kimyasal atık alanına bırakınız. 

m)  Kimyasal saçılmasını önleme, toplama ve temizleme işlemlerini MSDS 'de yazan kurallara uyarak yapın. 

n) Son olarak el yüz ve cilt temizliğinin yapılarak durumun rapor halinde hazırlanıp imza altına alındıktan 

sonar birim yöneticine teslim ediniz. 

 

6.  İLGİLİ DOKÜMANLAR: 

1) ÜİSGB.PR.09 ACİL DURUM EYLEM PROSEDÜRÜ 

2) ÜİSGB.PR.10 YANGIN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 

 

7. ACİL DURUM ve YANGIN TAHLİYE PLANLARI 

Acil durum tahliye planları yayımlanan birimler planlar üzerinde gösterilen noktalara bu planları asarlar ve 
korunmasını sağlarlar. 

Birimler içinde tadilat, değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri ÜİSGB ‘ye bildirir ve planların 

güncellenmesini sağlarlar. 
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7.1. Bina Acil Durum Tahliye Planı 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUM TAHLİYE PLANLARI  

KONULACAKTIR. 
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