Afet ve Acil Durum
Yönetmeliği
Komisyonu
Tanıtım:
Afet ve Acil Durum Komisyonu
Eğitim Fakültesi’nin acil durum
planının oluşturulması, kurumsal
hazırlıkların
yapılmasına
ve
uygulanmasına
yönelik
kurulmuştur.
Amaç:
Bu Yönetmelik komisyonunun amacı, fakülte acil durum planlarının hazırlanması,
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda
yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu
konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
1. Bu Yönetmelik komisyonunda ele alman ana unsurlardan;
a) Acil durum: Fakültenin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek
yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye
gerektiren olaylan,
b) Acil durum planı: Fakültede meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve
işlemler dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği
mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri ifade eder.

2. Komisyon ve Dekanlığın adi durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate
alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil
durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlemek.
b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak.
c)
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapmak.
ç) Acil durum planlarım hazırlamak.
d) Adi durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler,
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak;
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun
donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her
zaman hazır bulunmalarını sağlamak.
e) özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele
konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri
yapmak.
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin tehlike
yaratmayacak şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
g) Tüm çalışanları, alt işveren çalışanlarım, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin
çalışanlarını ve diğer kişileri acil durum konusunda bilgilendirmek.
Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları Dekanlığın
konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Komisyonca Planlanan Çalışmalar
a) 1. altı aylık süre içinde Eğitim Fakültesi’nin acil durum planının hazırlanması,
eksiklerin tespit edilmesi, planda belirlenmiş kurumsal hazırlıkların yapılması.
b) 1-7 Mart Deprem haftasında konferans ve depreme yönelik eğitim etkinliklerinin
planlanması.
c)
25 Eylül-21 Ekim Yangından korunma haftası konferans ve etkinliklerinin
planlanması.
d) 12 Kasım Afet eğitimi hazırlık günü konferans ve etkinliklerinin planlanması.
e) Komisyon toplantılarının periyodikleştirilmesi ve kurum içi koordinasyona yönelik
eğitim seminerlerinin hazırlanması

