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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Teknik Servis Sorumlusu 

 
 
 

Kalite Yönetim Direktörü 

 

Başhekim 

 

1. AMAÇ 

Terör ve Sabotaj esnasında yapılacak işlemlere yönelik yöntemleri ve sorumluları belirlemek. 

2.KAPSAM 

Bu talimatın uygulanmasından Özel Çevre Hastanesi çalışanlarını kapsar 

3.TANIMLAR, 

Özel bir tanım yoktur. 

4.UYGULAMA 

4.1.1.Terör esnasında ve saldırıda derhal 155’e bildirilecek, hastane güvenlik görevlisi olay yerine intikal 

edecek, 

4.1.2.Bölge Karakoluna haber verilecek: Tel:( (0212) 248 33 27  

4.1.3.Panik engellenecek, 

4.1.4.Alarm çalınacak, 

4.1.5.Güvenlik kamerasından kontrol edilecek, 

4.1.6.Hastalar ve ayakta olan herkes yere yatırılacak, 

4.1.7.Silahlı saldırı varsa, mermi geliş yönüne (yoluna) paralel yatılacağı söylenecek, 

4.1.8.Camlardan uzak durulacak, 

4.1.9.Olay geçene kadar görevliler, görev yerinde olacak,  

4.1.10.Hastane anons sisteminden sakinleştirici, yönlendirici duyurular yapılacak, 

4.1.11.Olaylar esnası ve sonrasında görevlendirilmiş personel ve acil ekibi hızlı bir şekilde olaya intikal 

edecek, durum değerlendirecek, 

4.1.12.Olay mahallinde delillerin yok olmasının engellemesi için, olay mahalline girilmesi engellenecek, 

4.1.13.Olay yerine acil müdahaleler dışında kimsenin girmemesi için tedbir alınacak, 

4.2.Tehdit veya sabotaj ihbarı alındığında; 

4.2.1 Soğukkanlılığınızı muhafaza ediniz, 

4.2.2 Telefonun geliş saatine dikkat edip not alınız, 

4.2.3 Kullanılan kelimelerin aynen kaydı yapılmaya çalışılmalı, 

4.2.4 İhbarı yapanın ses tonu, şivesi, cinsiyeti, muhtemel yaş tahmini, konuşmaların ar-kasındaki duyulabilen 

seslere dikkat edilir, 

4.2.5 Yetkili idarecilere, Emniyet Müdürlüğü’ne hemen bildirilir, 

4.2.6 Paniğe sebebiyet verilmemesi için sık sık uyarılar yapılır, alt kattan başlamak kaydıyla tahliye planı 

uygulanır, şahıslar olay mahallinden en az 100 m.lik bir emniyet uzak-lığına çıkarılacaklardır, bütün katların 

boşaltıldığı kontrol edilerek emin olunacak, 



 

 

TERÖR VE SABOTAJ ESNASINDA 
YAPILACAK İŞLER TALİMATI 

 

Doküman No AFT.TL.03 

Yayın Tarihi 01.09.2009 

Rev. No 01 

Rev.Tarihi 04.06.2014 

Sayfa No 2/2 

 

 

                                                                         
 

4.2.7 Şüpheli olabilecek hiçbir paket, zarf, mektup ( bomba mektuplar genelde 50 gr dan daha ağırdır ve zarf 

ise 5mm. den kalındır ) koli, poşet v.b. lerine Emniyet mensupları gelene kadar dokunulmaz, normal dışı 

kokular ( bilhassa badem-acı badem kokusu ) , iğne deliği gibi deliği olan, içinde bir yay izlenimi veren zarflara 

asla dokunulmayacak, açılmayacak, derhal polise bildirilecek, zarf ellenmiş ise eller ağza, göze 

değdirilmeyecek, yiyecek ve içeceklere dokunulmadan bol suyla, sabunla yıkanacak,  

4.2.8 Sabotaj sonu yangın tehlikesine karşılık itfaiyeye de haber verilir ( İtfaiye: 110 ), yangın talimatı 

uygulanır, 

4.2.9.Olay mahallinde yabancıların, seyircilerin bulunması engellenir, 

  4.2.10 Emniyet kuvvetlerinin rahat çalışması sağlanacak. 

5.İLGİLİ KAYITLAR 

İlgili bir kayıt yoktur. 


