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TUNCELİ VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB)

MEBBİS – İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) 
Modülü

Kurum Acil Durum İşlemleri KLAVUZU

Hazırlayan:

Taner AYDIN

İSGB İl Koordinatörü



1) Her Okul/Kurum’un «ACİL DURUM EYLEM PLANI» nın olması
gerekmektedir.

2) Her Okul/Kurum yılda en az bir defa «TATBİKAT» yaparak TATBİKAT
RAPORU HAZIRLAMASI gerekmektedir.

3) Her Okul/Kurum kullanım alanlarını gösteren «KAT PLANLARI»
hazırlamalı; KAT PLANLARINDA kaçış yolları, yangın araç gereçlerinin
yerleri, ilk yardım dolabının yerleri ve elektrik panolarının yerleri
uygun sembollerle gösterilmelidir.

4) «İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik» incelenerek iş ve
işlemlerin yapılması faydalı olacaktır.































































*Öncelikle Tatbikat Tarihleri Belirlenmeli. Tatbikatta kullanılacak araç gereçler belirlenmeli. 
Organizasyonlar belirlenmeli.
*1)Doğal Afetler, 2)Deprem, 3)KBRN, 4)Yangın, 5)Personel Tahliyesi
Başlıkları altında ister ayrı ayrı ister toplu TATBİKAT/TATBİKATLAR yapılır.
Yapılan Tatbikatlar: Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresinden 
*Aşağıda belirtildiği gibi «5 BAŞLIK» altında AYRI AYRI MEBBİS TATBİKAT RAPORU KAYDI 
YAPILMALIDIR.













*ÖRNEK: KBRN TATBİKATININ AMACI
Yurt içinde veya dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek olan kimyasal, 
biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı MEB kurumlarında ve 
tüm okullarımızda çalışanların sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal 
kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla , Tunceli 
merkez ve ilçelere bağlı okul ve kurumlarda tehlike öncesi, tehlike sırası ve 
sonrasına ilişkin görev ve sorumlulukları belirlemek.









*ÖRNEK: PERSONEL TAHLİYESİ TATBİKATININ AMACI

Olası deprem ve yangın anında personel ve öğrencilere kurum ve okullarda can 
ve mal kaybının en aza indirilmesi için eğitim verilerek, derslikler ve yurtların 
planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir 
izdihama yol açmadan toplanmalarını sağlamak.





1.Adım: Binaya ait bilgiler yazılır (Ana Bina, Pansiyon, Blok vs.). Daha sonra Kat bilgisi yazılır.
2.Adım: Tahliye planı «Dosya seç» butonu ile JPEG formatındaki resim eklenir.
Resim dosyası 150 kb sınırını aşmamalıdır.
3.Adım: Kaydet butonu ile onaylanarak resim eklenir.

*Tahliye planı resimleri ekranda bulunan         butonu ile sırayla yukarıdaki işlem sırası takip edilerek 
tamamlanır.
*Hazırlanan kat planlarında kaçış yolları, yangın araç gereçlerinin yerleri, elektrik panolarının yerleri, 
ilkyardım dolaplarının yerleri belirtilmelidir (Bir sonraki sayfada bulunan örnek planları inceleyiniz).

*Her blok ve kat girişinde «KAT TAHLİYE PLANI» asılmalıdır.

*Her blok ve kat girişinde ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ ve EKİP LİSTELERİ asilmalıdır. (Örnek: Acil 

durum ekipleri duyuru tablosu tunceli.meb.gov.tr adresi İşyeri sağlık ve Güvenlik Birimi’nden 
indirilerek Okul/Kurum’a göre güncellenebilir.

http://yandex.com.tr/clck/jsredir?from=yandex.com.tr;yandsearch;web;;&text=tunceli mem&etext=&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUX6vRkEgek5ttau4dWDq4Bs,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFF7xRFRPXIrwyv1iggvKTMuJ1Vqizt62ky0GvICoa-HGn4aovlhBhQZH0dftrB6vJd75QE1BCkrupoFzHHEj9DLJu34DQOAlGObCjQ5wPcVB__ABztj1Qi1GeqQRjnEieTzqYDxJ-OFuZGJxTyz7lrPBzlh99Q9HY6R_ekRCrkxHXWZF0qYSj-PBqjl8S-8WfqRU26V06SCpfHnCFkCYuTCOW-tjOOane9piWDXryFomjj0G8AofD7zhuwzFkSI5I0ZmwXJhRd8gsBEVhscXEmIfrLbdNHhluNfGTmc5lP1DG0OurGd-6Cq7QxOkEA6AKirin3oV-cJQ9Lrgrpws_7d0BKBvdflH4SXiVdiIKOU3ga8ggWoIZGh-s0Wu6J11oyolnnVVHstr_RoydDS5pXFhOsmZ93RfHw-ywhDwI4tY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnlQeTF0bE1CX180cWdsYkpuM1U0bktuc3ZsWEx5VkVYaHNTOXFVZVF6RjZsNXIzUldxTXluc2s2VUZKY1dsM1pBVnJlYmcyUWs4UzRJLW5RRkpSamcs&sign=9faecaec99d85ab3e5eddbda4874fdbc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkh5N2Mxdt9IsfhpPPt01G56FaysoLqBDprgk3V1NxmPqAsGCUE3-xqc0Zgy1g9Qo_kk3UBBji7kmwitCAMvCrowWa50MbPv9Et8uESf_kVNA,,&l10n=tr&cts=1491824051401










KAYDETME İŞLEMİ 
TAMAMLANDIKTAN SONRA 
HERHANGİ BİR KAT’IN 
DOSYA SİMGESİNE 
KLİKLENDİĞİNDE YAN 
TARAFTA YÜKLENMİŞ OLAN 
RESMİN GÖRÜNTÜSÜ 
OLUŞMUŞ OLMALIDIR. 150 
kb ÜZERİNDE YÜKLEME 
YAPILIRSA RESİM 
GÖRÜNMEZ VE 
YÜKLENMEMİŞ OLUR.



HER OKUL/KURUM GİRİŞİNDE GÖRÜNEN NOKTADA «ACİL DURUM EKİP VE İLETİŞİM LİSTESİ» İLE «ACİL DURUM TAHLİYE 
PLANLARI» ASILMALI VE GÜNCELLENMELİ.


