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            T. C  

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ  

ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ TAHLİYE ESASLARI   

BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ  

  

                          Birinci Bölüm  

                    AMAÇ VE KAPSAM  

  

  

  

Amaç:  

  

Madde 1: Bu tahliye esaslarının amacı, Kampüs binasının boşaltılmasını gerektiren bir afet 

veya acil durumun söz konusu olması halinde, personel ve öğrencilerin tahliye esaslarına uygun 

biçimde, belirtilen çıkış-kaçış yollarından geçirilerek, düzenli ve güvenli bir şekilde toplanma 

bölgesine ulaştırılmasını ve böylece, uğranılacak kayıpların en aza indirilmesini sağlamaktır.  

  

Kapsam:  

  

Madde 2: Bu tahliye esasları herhangi bir afet veya acil durum halinde Hazırlık Okulu 

Kampüsü binasının tahliyesine yönelik düzenlemeleri kapsar.  

  

  

  

  

                      İkinci Bölüm  

                                                    TAHLİYE PERSONELİ  

  

Tahliye Personelinin Görevi  

  

Madde 3: Tahliye personeli, tahliyeyi gerektiren herhangi bir anda telaşlanmadan, kargaşaya 

yol açmadan personel ve öğrencileri bu tahliye esaslarında belirtilen esaslar çerçevesinde çıkış-

kaçış yollarına götürerek tahliyeyi sağlamakla yükümlüdür.   

  

  

Tahliye Sorumluları:  

  

Madde 4: Tahliye sorumluları katlara göre şu şekilde belirlenmiştir;  

Tahliyeden genel olarak Bina idari yöneticisi sorumludur. Tahliye anında derste olan öğretim 

üyeleri derslerinde bulunan öğrencileri, bu tahliye esaslarına uygun olarak tahliye etmekten 

yükümlüdürler.  
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                 Üçüncü Bölüm  

  

                            TAHLİYE FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR  

  

  

  

Yangın ve deprem halinde tahliye:  

  

Madde 5: Yangında tahliye, yangın tehlikesinin doğduğu anda derhal, depremde ise sarsıntı 

sona erdikten sonra yapılır.  

Yangın veya deprem nedeniyle yürütülen tahliye faaliyetleri sırasında, asansörlerin kesinlikle 

kullanılmaması personel ve öğrencilerin panik hali ile merdiven veya pencerelerden 

atlamamaları için gerekli önlemler alınır.  

  

Tahliyeye İlişkin Usuller:  

  

Madde 6: Herhangi bir afet veya acil durum halinde, tahliye faaliyetinin tabi olacağı usuller 

kampüs binasındaki her bölümün özelliğine göre belirlenmiştir. Acil durum yönetiminin etkin 

bir şekilde sağlanabilmesi, panik ve korkudan kaynaklanan zararların ve kayıpların önüne 

geçilebilmesi bakımından söz konusu usullere sıkı bir şekilde uyulması büyük önem arz 

etmektedir.  

  

Binadan Tahliye:  

  

Madde 7: Kampüste bir adet merdiven ve bir adette yangın merdiveni bulunmaktadır. Tahliye 

ihtiyacı anında personel yönlendirmeye göre ve tehlikenin şekline göre, yakınlık durumuna göre 

her iki merdiven de kullanılabilecektir. Merdivenlerden inenler ana girişten çıkarak karşımızda 

bulunan Gold Bilgisayar firması önündeki park alanında toplanacaklardır. Yangın 

merdiveninden inenler ise 1. kattaki kafeteryanın yanındaki boşlukta toplanacaklar, temizlik 

sorumlusunun buradan zemine indireceği demir merdivenden (bu merdiven kafeteryanın 

yanındaki boşlukta bulunmaktadır) binanın yan tarafına inecekler daha sonra toplanma 

bölgesinde toplanacaklardır.  

  

  

  

       Dördüncü Bölüm   

  

     TOPLANMA BÖLGESİNE İLİŞKİN ESASLAR   

  

  

Toplanma Bölgesi:  
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Madde 8: Personel ve öğrenciler, herhangi bir afet veya acil durum sonrası tahliyeden sonra 

toplanma bölgesinde toplanır. Toplanma bölgesi, binamızın karşısındaki Gold Bilgisayar 

mağazası önündeki otopark alanı olarak tespit edilmiştir.  

  

  

  

  

Toplanma Bölgesine İlişkin Usuller:  

  

Madde 9: Afet sırasında derste bulunan okutman, o sınıfın öğrencilerinin sayı ve kaydını 

tutmakla sorumludur.  

  

Müdür asistanı öğretim üyelerinin sayı ve kaydını tutmakla sorumludur.  

  

Hiçbir öğrenci ve öğretim üyesi kendi danışmanını ve sorumlu personeli görmeden toplanma 

bölgesinden ayrılmayacaktır.  

  

  

       Beşinci Bölüm  

  

            DİĞER HÜKÜMLER  

Yürürlük:   

  

Madde 10: Bu tahliye esasları onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

  

Yürütme:   

  

Madde 11: Bu tahliye esaslarının hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.   

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

    


