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T. C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ TAHLİYE ESASLARI  

SELİMPAŞA 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 Selimpaşa 

Kampusü 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.  

   

                  

Diğer Tahliye Personeli  

   

Madde 4- Tahliye anında derste olan öğretim üye ve yardımcıları, derslerinde bulunan öğrencileri, bu tahliyenin 

esaslarına uygun olarak tahliye etmekle yükümlüdürler.  

   

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kadir Has Meslek Yüksekokulu sekreterleri, kendi yüksekokul 

personelinin tahliyesinden 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.  
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Yangın veya deprem nedeniyle yürütülen tahliye faaliyeti sırasında, asansörün 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, 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.  

   

   

Eski Binada Tahliye  

   

Madde 7- Eski binada zemin kata inen 2 adet merdiven bulunmaktadır. Bu merdivenler, A1 ve A2 merdivenleri 

olarak adlandırılmaktadır. A2 merdivenleri, Eski Binada yer alan asansörün yanında bulunan merdivenleri; A1 

merdivenleri ise bu binadaki diğer merdivenleri ifade etmektedir. Eski Binada bulunanların tahliye anında 

kendilerine en yakın merdivenden zemin kata inmeleri uygun olacaktır.  

   

Bodrum katta bulunanlar hariç olmak üzere, tahliye sırasında Eski Binada bulunan tüm öğrencilerin ve personelin 

dışarıya çıkışı zemin kat E-5 tarafı ve deniz tarafında bulunan giriş kapılarından yapılacaktır.   

   

Eski Binada bodrum katta olan ve zemin katta bulunan restaurantla birlikte bu blokta şu an kullanımda olan iki 

bölümden biri olan stüdyo odasında bulunanların dışarıya tahliyesi ise stüdyo odası yanında bulunan acil çıkış 

kapısından yapılacaktır.  

   

Yeni Binada Tahliye  

   

Madde 8- Yeni Binada 2 adet normal, 1 adet yangın merdiveni bulunmaktadır. Bodrum kat harici tüm katlarda 

yangın merdivenine açılan yangın merdiveni kapıları bulunmaktadır. Bu merdivenler, B 1, B 2, YM 0 (zemin 

kat), YM 1 (1. kat), YM 2 (2. kat), YM 3 (3. kat) ve YM 4 (çatı katı) merdivenleri olarak adlandırılmaktadır. B 1 

merdivenleri ofislerin yanında bulunan merdivenleri; B 2 merdivenleri ise asansör yanında bulunan merdivenleri 

ifade etmektedir. YM 0, YM 1, YM 2, YM 3 ve YM 4 ise yangın merdiveni kapılarını ifade etmektedir.  

   

Herhangi bir acil durum esnasında zemin kat ve bodrum kat harici 1. ve 2. katların 01, 02, 03, 04, 05 numaralı 

derslikleri ile 3. kat 01, 02, 03 numaralı derslikler ve bu alandaki diğer ofislerde  bulunanlar  B 1 merdivenlerinden 

zemin kata inecekler ve buradan da zemin kat E-5 tarafı ön ve arka kısım giriş kapılarına yönelerek bu kapılardan 

dışarıya çıkacaklardır.1. ve 2. katlar 01, 02, 03, 04, 05  numaralı derslikler ile 3. kat 01, 02, 03 numaralı derslikler 

ve bu alandaki ofisler dışında kalan diğer derslikler ile bu kısımlarda bulunanlar, YM  

1, YM 2, YM 3 kapılarından dışarıya çıkış yapacaklardır.   

   

Zemin kat 01,02,03,04,05 numaralı derslikler ve bu alandaki diğer ofislerde bulunanlar ile bodrum kat fotokopi 

merkezi ve spor merkezinde bulunanlar zemin kat E-5 tarafı ön kısım ve arka kısım giriş kapılarından dışarıya 

çıkış yapacaklardır. Zemin kat 01,02,03,04,05 numaralı derslikler ve bu alandaki ofisler dışında kalan derslikler 

ile diğer kısımlarda bulunanlar deniz tarafı kafeterya yanında bulunan arka giriş kapısı ile yangın merdiveni 

kapısından, bodrum kat fotokopi merkezi ve spor merkezi dışında, laboratuvarlar ve diğer kısımlarda bulunanlar 

bodrum kat acil çıkış kapısından çıkış yapacaklardır.  
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Ayrıca; zemin kat kafeterya, 1. kat Konferans Salonu, 2. kat Kütüphane ve 3. kat Mütevelli Heyeti Salonu 

içerisinde de yangın merdivenine açılan yangın merdiveni kapıları bulunmakta olup olası acil durumlarda bu 

kapılar kullanılarak dışarıya çıkış yapılacaktır.  

                        

  

                                  

   

Dördüncü Bölüm  

  

TOPLANMA BÖLGESİNE İLİŞKİN ESASLAR  

   

Toplanma Bölgesi  

   

Madde 9- Personel ve öğrenciler, herhangi bir afet veya acil durum sebebi ile binanın tahliyesinden sonra 

toplanma bölgesinde toplanır. Toplanma bölgesi, her iki blokta bulunanlar için de Eski Bina önü spor sahaları 

olarak belirlenmiştir.   

   

   

Toplanma Bölgesine İlişkin Usuller  

    

Madde 10- Danışmanlık görevi olan her öğretim üye ve yardımcısı, danışmanı olduğu öğrencilerin sayı ve 

kaydını tutmakla sorumludur.   

   

   

Her okul sekreteri, kendi okul personelinin ve danışmanı o anda bulunmayan kendi Yüksekokul öğrencilerinin 

sayı ve kaydını tutmakla sorumludur.  

   

Kampüs sorumlusu, bütün idari personelin sayı ve kaydını tutmakla sorumludur.  

   

Hiçbir öğrenci kendi danışmanını veya okul sekreterini görmeden toplanma bölgesinden ayrılmayacaktır.   

   

Hiçbir akademik personel kendi okul sekreterini ve hiçbir idari personel de Kampus Sorumlusunu görmeden 

toplanma bölgesinden ayrılmayacaktır.  

   

               

Beşinci Bölüm  

  

DİĞER HÜKÜMLER  

   

Yürürlük  

   

Madde11- Bu tahliye esasları onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.   

   

Yürütme  

   

Madde 12- Bu tahliye esaslarının hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.  

  


