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                  T. C   

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ   

ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ TAHLİYE ESASLARI    

CİBALİ MERKEZ KADİR HAS KAMPÜSÜ   

   

   

               Birinci Bölüm                 AMAÇ VE 

KAPSAM   

   

Amaç   

   

Madde 1- Bu tahliye esaslarının amacı, üniversite binasının boşaltılmasını gerektiren bir afet 

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

bir 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 Kadir Has Üniversitesi 

Cibali Merkez Kadir Has Kampusu 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- (1) Tahliye sorumlularının bloklara göre dağılımı bu tahliye esaslarına göre belirlenir.   

(2) Tahliye anında derste olan öğretim üye ve yardımcıları, derslerinde bulunan öğrencileri, bu 

tahliye esaslarına uygun olarak tahliye etmekle yükümlüdürler.   

   

(3) Her fakülte sekreteri, kendi fakülte personelinin tahliyesinden sorumludur.   

   



Khas, ADYM Tahliye Esasları, 23 Ocak 2013  Sayfa 2     

(4) Her daire başkanı, kendisine bağlı personelin tahliyesinden sorumludur.   

   

(5) Doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı olan personelin tahliyesinden, Personel Daire Başkanlığı 

sorumludur.   

   

                  

   

   

               Üçüncü Bölüm                       TAHLİYE 

FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR   

   

   

Yangın ve Deprem Halinde Tahliye   

   

Madde 5- Yangın tahliye, yangın tehlikesinin doğduğu anda derhal; depremde ise sarsıntı sona  

erdikten sonra yapılır.   

   

Yangın veya deprem nedeniyle yürütülen tahliye faaliyeti sırasında, asansörün kesinlikle 

kullanılmaması ve personel ile  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, 

üniversite binasındaki her bir blok bakımından ayrı ayrı belirlenmiştir. Acil durum yönetiminin 

etkin bir biçimde sağlanabilmesi, panik ve korkudan kaynaklanan zararların önüne 

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

etmektedir.   

   

   

A Bloktan Tahliye   

   

Madde 7-A Blokta zemin kata inen iki adet merdiven bulunmaktadır. Bu merdivenler, A–1 ve  

A – 2 merdivenleri olarak adlandırılmaktadır. A–2 merdivenleri, A Blokta yer alan asansörün 

yanında bulunan merdivenleri; A–1 merdivenleri ise bu bloktaki diğer merdivenleri ifade 

etmektedir. A Blokta bulunanların tahliye anında kendilerine en yakın merdivenden zemin kata 

inmeleri uygun olacaktır.   

   

Buna göre, Rektörlük katının asansöre yakın kısımlarında bulunanlar; Genel Sekreterlik; 

İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Sekreterliği ve Öğretim Üyeleri ile  asansöre yakın 

kısımlarında bulunan Öğretim Üyeleri, tahliye anında A–2 merdivenini kullanacaklardır.    
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Rektörlük katının A– 1 merdivenine yakın kısımlarında bulunanlar; Mütevelli Heyeti Odası ; 

İletişim Fakültesi Dekanlığı, Sekreterliği ve Öğretim Üyeleri; bu fakültelerin A–1 merdivenine 

yakın kısımlarında bulunan Öğretim Üyeleri ve öğrenci işleri üstü ofislerde bulunanlar, tahliye 

anında A–1 merdivenini kullanacaklardır.   

   

Tahliye anında bilgi merkezinde bulunanlar ödünç alma bölümünde bulunan acil çıkış 

merdiveni ile D blok garaj içersinden toplanma bölgesine gideceklerdir. Ayrıca yoğunluğa göre 

asansörlerinin bulunduğu merdiveni kullanarak zemin kattan starbucks kafenin dışarıya açılan 

kapısından tahliye olacaklardır.   

   

Bodrum katta bulunanlar hariç olmak üzere, tahliye sırasında A Blokta bulunan tüm öğrencilerin 

ve personelin dışarıya çıkışı Sergi Salonu’nun karşısındaki kapıdan yapılacaktır.    

   

A Bloktaki bodrum katta olan Mühendislik Fakültesi laboratuarlarıyla, fotokopi ve şehir 

sanatları akademisi ve bu alanda bulunanların dışarıya tahliyesi ise kantin’in yanındaki arka 

çıkış kapısından yapılacaktır.   

   

   

B Bloktan Tahliye   

   

Madde 8- B Blokta zemin kata inen iki adet merdiven bulunmaktadır. Bu merdivenler, B–1 ve 

B – 2 merdivenleri olarak adlandırılmaktadır. B – 1 merdivenleri 01 numaralı dersliklerin 

yanında bulunan merdivenleri; B–2 merdivenleri ise orta avluya inen merdivenleri ifade 

etmektedir. Tahliye anında 1. 2. 3. ve 4. katlarda bulunanlar kendilerine en yakın 

merdivenlerden zemin kata ineceklerdir.   

   

Buna göre, tüm katların 01, 02, 03, 04, 05 numaralı dersliklerinde ve bu alandaki diğer ofislerde 

bulunanlar  B–1 merdivenlerinden zemin kata inecekler ve buradan da ana girişe yönelerek, ana 

giriş kapısından dışarıya çıkacaklardır.   

   

Tüm katların 01, 02, 03, 04, 05 numaralı derslikler ve bu alandaki ofisler dışında kalan diğer 

derslikleri ile, bu kısımlarda bulunan bilgisayar laboratuarları ve öğretim üye ve araştırma 

görevlisi odalarında bulunanlar, B–2 merdivenlerinden zemin kata inecekler ve kantinin içinden 

geçerek kantinin yanındaki arka çıkış kapısından dışarıya çıkacaklardır.    

   

B Blok giriş kısmındaki ön kantinde ve zemin ofislerde bulunanlarda dahil olmak üzere, ön 

kısımda bulunan herkes ana giriş kapısından dışarı çıkacaktır. Cibali ve Fener Salonları ile 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin B Blok zemin kattaki laboratuarları ve ana 

kantinle ana kantinin yanındaki orta holde bulunanların tahliyesi ise kantinin yanındaki arka 

çıkış kapısından yapılacaktır.    
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C Bloktan Tahliye   

   

Madde 9- C Bloktaki zemin kat hariç oda ve dersliklerde bulunan personel ve öğrenciler, C   

Bloktaki merdivenlerden zemin kata inip, C Blok ana kapısından geçerek müzenin yanındaki 

kapıdan dışarı çıkacaklardır.   

   

C Blok zemin katta bulunanlar, C Blok atölyeden otoparka açılan kapıdan çıkış yapacaklardır. 

C blok müze ve sarnıçta da bulunanlar müzenin acil çıkış kapısı ile otoparka C blok sergi 

alanında bulunanlar ise serginin karşısındaki cam kapıdan dışarıya çıkacaklardır.   

   

   

   

D Blokta Tahliye   

   

Madde 10-  D Blokta üç adet normal üç adet ise yangın merdiveni vardır.  Bunlar D 1, D 2, D 

3 ve YM 1, YM 2, YM 3 olarak adlandırılırlar. D Blok 1. kattan zemin sosyal sorumluluk ofisi 

önüne inen merdiven D 1,  2. kattan asansörle beraber garaj katına inen merdivenler D 2,  1. 

kattan zemin kat malzeme giriş–çıkışı yapılan cam kapıya inen merdivenler D 3 olarak 

adlandırılır. YM 1, 2. kat büyük salon sağ koridorundan başlayıp, zemin kattan ve garaj katından 

dışarıya çıkışı vardır. YM 2 Salon A ve B den başlayıp her iki salonun orta kısmında birleşerek 

1. kata oradan da zemin kat Starbucks cafenin holüne çıkış vardır. YM 3 ise Yemekhane 

Restoran bar kısmının yanından başlayıp 1. kata, oradan da toplanma merkezine yani D blok 

misafir araçlar otoparkına çıkışı vardır.    

   

Herhangi bir acil durum esnasında 2. kat büyük salonda program olması durumunda salonun ön 

kısmında bulunanlar kulis odalarından geçerek yangın merdivenlerini kullanıp zemin kattan dış 

bölgeye açılan kapıdan çıkacaklardır. Salonun arka kısmında bulunanlar ise salonun giriş 

kapılarından çıkıp, yangın merdivenini kullanarak zemin kattan dışarı çıkacaklardır. (YM1 ve 

YM 3) Salon A ve B de bulunanlar buradaki yangın çıkış kapılarından çıkarak YM2 den 

starbucks hole oradan da dışarıya çıkacaklardır.   

   

1.katta bulunan Hukuk Fakültesi Dekanlığı Ofisi ve öğretim üyeleri ofislerindeki öğretim 

üyeleri ve öğrenciler YM 2 merdivenlerinden inip Starbucks holden dışarıya açılan kapıdan 

çıkış yapacaklardır.    

   

1.katta bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Ofisi ve  ofislerdeki öğretim 

üyeleri ve öğrenciler YM 3 merdivenlerinden inip dışarıya çıkış yapacaklardır.   

   

Zemin kat Starbucks Cafe’de ve Starbucks tarafına yakın olan sınıflarda bulunan öğretim 

üyeleri ve öğrenciler Starbucks holünden dışarıya açılan cam kapıdan çıkış yapacaklardır.   
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Zemin katta bulunan Bilgi Teknolojileri Ofisi ve yakınındaki sınıflardaki öğretim üyeleri ve 

öğrenciler açık otopark tarafına açılan cam kapıdan çıkış yapacaklardır.   

   

   

 Kadir Has Üniversitesi Erkek Öğrenci Konuk Evi`nden Tahliye   

   

Madde 11- Öğrenci konuk evinin tahliye sorumlusu resepsiyon görevlisidir.    

Öğrenci konuk evinde iki yangın merdiveni vardır. Giriş güvenlik danışmasının arkasındaki 

YM 1, ara sokağa açılan ise YM 2 olarak adlandırılmışlardır. YM 2, 3. kattan başlayıp bodrum 

kata kadar inmektedir, bu merdivenin çıkışı zemin kattan ara sokağa verilmiştir. YM  1 ise çatı 

katından başlayıp bodrum kata kadar devam etmektedir. Çıkışı danışma bölümünden ana giriş 

kapsından dışarıya verilmiştir.Tüm katlarda 1,5ve6 nolu odalar YM1i, 2,3ve 4 nolu odalar YM2 

yi (YM1 tarafındaki odalar YM1’i, YM2 tarafındaki odalar YM2’yi) kullanacaklardır. Bodrum 

katta tv izleyen, kütüphaneyi kullananlar ve bavul odasında olanlar YM 1 den, çamaşırhanede 

olan öğrenciler ise YM 2 den çıkış yapacaklardır. Çıkış yapan tüm öğrenciler toplanma 

merkezine yani okul öğrenci otoparkına gideceklerdir.   

   

   

   

Kadir Has Üniversitesi Kız Öğrenci Konuk Evi`nden Tahliye   

   

   

Madde 12- Tahliye anında kız öğrenci konuk evinde olanlar zemin katta bulun ana giriş kapısını 

kullanarak toplanma yeri olan D blok misafir açık otoparkında toplanacaklardır.   

   

   

   

   

   

   

Spor Salonunda Tahliye   

   

Madde 13- Spor salonunda bulunan sporcular, fıtnıs salonunu kullananlar ve diğer katılımcılar 

salonun  tek kapısı olan ana kapıyı kullanarak dışarıya çıkışlarını yapacaklardır. Çıkış yapan 

tüm şahıslar toplanma merkezine (Küçük Mustafa Paşa Mahallesi Parkı`na) gideceklerdir   

   

   

Beyaz Binada Tahliye   

   

Madde 14- Tahliye anında beyaz binada olanlar giriş katta bulunan ana giriş ve bahçeye açılan 

2 tane kapıdan kendilerine en yakın olandan dışarı çıkıp toplanma bölgesine ulaşabilirler.   
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               Dördüncü Bölüm                TOPLANMA BÖLGESİNE 

İLİŞKİN ESASLAR   

   

Toplanma Bölgesi   

   

Madde 15- Personel ve öğrenciler, herhangi bir afet veya acil durum sebebi ile binanın 

tahliyesinden sonra toplanma bölgesinde toplanır. Toplanma bölgesi, D bloğun önü olarak 

belirlenmiştir. Erkek öğrenci konuk evi ve beyaz binanın toplanma merkezi ise öğrenci otoparkı 

olarak belirlenmiştir. Spor salonunun toplanma merkezi salon yanındaki Küçük Mustafa Paşa 

Mahallesi Parkı olarak belirlenmiştir.   

   

   

   

Toplanma Bölgesine İlişkin Usuller   

   

   

Madde 16- Danışmanlık görevi olan her öğretim üye ve yardımcısı, danışmanı olduğu 

öğrencilerin sayı ve kaydını tutmakla sorumludur.    

   

Her Fakülte Sekreteri, kendi Fakülte personelinin ve o anda danışmanı bulunmayan kendi 

Fakültesinin öğrencilerinin sayı ve kaydını tutmakla sorumludur.   

   

Personel Daire Başkanlığı, bütün idari personelin sayı ve kaydını tutmakla sorumludur.   

   

   

Hiçbir öğrenci kendi danışmanını veya Fakülte Sekreterini görmeden toplanma bölgesinden 

ayrılmayacaktır.    

   

Hiçbir akademik personel kendi Fakülte Sekreterini ve hiçbir idari personel de Personel İşleri 

Daire Başkanlığı yetkililerini görmeden toplanma bölgesinden ayrılmayacaktır.   

   

   

   

   

                                                       Beşinci Bölüm      

               DİĞER 

HÜKÜMLER   

   

Yürürlük   
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Madde 17- Bu tahliye esasları onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.   

   

   

Yürütme   

   

Madde 18- Bu tahliye esaslarının hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.   

   

     


