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ACİL DURUMLAR: Acil müdahaleyi gerektiren, olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için 

gerekli kaynakların olaya dahil edilmesini gerektiren ve ciddi yaralanma ve ölümlere, yerleşke içi 

veya dışı ciddi mal ve malzeme hasarlarına, işin devamlılığını tehdide, Üniversitenin varlığını 

tehdide, ciddi çevresel hasarlara neden olabilecek durumlardır. Yangın, patlama, iş kazaları, fırtına, 

sabotaj ve terör eylemleri, deprem, savaş, sel ve su baskınları, zehirli veya korozif gaz ve sıvıların 

dağılması. Acil Durumu gören herhangi bir kişi;  

- Bağırarak sesli uyarı yaparken, ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon 0312 585 

0 585 veya telsizle, yoksa koşarak en yakın güvenlik görevlisine haber verecektir.  

- Acil durumun yürütülmesi anında yerleşkede haberleşmeler; siren, e-posta, Radyo TEDÜ, 

telsiz, çalışır durumda ise dahili telefon veya cep telefonları vasıtasıyla sağlanacaktır. 

- Yangın durumunda, kişi en yakın yangın ikaz butonuna basacaktır. 

- Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecek, acil durumun yangın olması veya 

yangına dönüşmesi ihtimalinde ise İtfaiye teşkilatına haber verilecektir. 

İLK MÜDAHALE: Acil durum ile birlikte, olayı ilk gören kişinin paniğe kapılmadan, 

çevresindekileri sesli olarak uyarması ve güvenliğe acil durum olayının tipini ve yerini 

bildirmesiyle, görevlilerin / eğitimli kişilerin olayı bertaraf etmek üzere yaptıkları eylemdir.  

İlk Müdahale, güvenlik personeli, temizlik personeli ve gönüllü eğitilmiş personel tarafından acil 

durumun niteliğine göre yapılır.  

GENEL MÜDAHALE: İlk müdahale sonucunda olay kontrol altına alınamadığında, genel 

müdahale ihbarı üzerine, görevli / eğitimli kişilerden oluşan yerleşke genel acil durum ekiplerinin 

kendilerini tehlikeye atmadan olayı bertaraf etmek üzere yaptıkları eylemdir. Genel Müdahale 

kararı verilmesi ile birlikte ilgili kurumlarla iletişim sağlanarak olayın gerçekleştiği binanın / alanın 

tahliyesi başlatılacaktır. 

Acil durum yangın ise, itfaiye gelinceye kadar güvenlik görevlileri ve mevcut personel, yangın 

söndürme cihazlarını kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapacak ve yangının yayılmasını 

önleyeceklerdir. İtfaiye veya diğer ilgili resmi kurumların yerleşkeye ulaşması sonrasında kendileri 

ile işbirliği yapılır ve ekip amirleri tarafından verilen talimatlara uyulur. 
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TAHLİYE: “Acil Durum Yöneticisi”nin gerekli görmesiyle başlayan, müdahale ile eş 

zamanlı yapılan, canlıların tehlikeli ortamdan güvenli toplanma bölgelerine hızlı ve planlı bir 

şekilde intikalinin sağlanması eylemidir. 

Deprem acil durumunda; 

- Deprem anında çalışan ve öğrenciler her hangi bir talimat beklemeden masaların 

yanına yatarak cenin pozisyonu alıp, elleri ile kafalarını korur bir şekilde sarsıntının 

geçmesini bekleyeceklerdir. 

- Sarsıntı durduğunda, hiçbir eşyalarını almadan ikişerli sıra halinde hızlı bir şekilde 

merdivenlerden görevlilerin gözetiminde bina dışına çıkıp Toplanma Alanına 

gideceklerdir. 

- Deprem anında Yangın Merdiveni ve asansör kesinlikle kullanılmayacaktır. 

- Bina tahliye edilirken kargaşa önlenecek ve tahliye zemin kattan başlayacaktır. 

Yangın acil durumunda; 

- Yangın Acil durumu halinde veya verilecek alarm ile birlikte mesai saatlerinde Acil 

Durum Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefinin gözetiminde 

süratle ve sıra ile Acil Çıkış Tabelaları takip edilerek bina terk edilecek ve Toplanma 

Alanında toplanılacaktır. 

- Yurtlarda, öğrenciler kendi odalarının pencere ve kapılarını kontrol edecek ve kapalı 

olmaları sağlanacaktır. Odada kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra binayı 

süratle terk edeceklerdir. 

- Öğrenciler, paniğe kapılmadan, düzenli bir şekilde binayı süratle ama koşmadan terk 

edeceklerdir.  

- Görevli kişi, alarmla birlikte en kısa sürede bina ana şalterini OFF durumuna 

getirecektir. Yangın çıkmışsa, yangını ilk fark eden kişi hemen bina güvenlik 

görevlisine haber verecektir. Bina güvenlik görevlisi olaya ilk müdahaleyi yapacaktır. 

Güvenlik görevlileri kapıları açacaklardır. 

- Tahliye Planının uygulanabilirliğini sağlamak için idare her yıl, haberli veya habersiz 

tatbikat yapabilir. 

- Yangın tehlikesinde, merdivenler ve yangın merdivenleri kullanılarak bina sistemli ve 

hızlı bir şekilde terk edilir. Tahliye sırasında asansörler kesinlikle kullanılmayacaktır. 
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- Arama kurtarma sorumlusu diğer görevliler ile birlikte, binadan çıkan insanları 

dışarıda düzgün sıra oluşturarak hemen eksik olup olmadığını kontrol edeceklerdir. 

Genel itibariyle; 

- Güvenlik görevlileri en son kişi binadan çıktıktan ve son kontroller yapıldıktan sonra 

binayı en son terk edeceklerdir. 

- Tahliye sorumlusu, merdivende inişi koordine ederek kargaşayı önleyecektir. 

- Tahliye sırasında eşyalar olduğu yerde kalacaktır. 

- Kişilerin binaya tekrar girişleri kesin olarak önlenecektir. 

- Binada kimsenin kalmadığı kesinlik kazandığında tahliye işlemi bitmiş sayılacaktır. 

KAÇIŞ YOLLARI: Gerçek bir kaçış unsuru bir bina veya konstrüksiyonun herhangi bir 

noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş kaçış yolunun 

tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına bir bütün olarak; 

- Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, 

- Her kattaki koridor ve benzeri geçişler, 

- Kattan çıkışlar, 

- Zemin kata ulaşan merdivenler, 

- Zemin katta merdiven ağızlarından bu kattaki bina çıkışına giden yollar, 

- Bina dışındaki güvenlik önlemleri,  

dahildir. Alt kenarları döşemeden en çok 120 cm. yukarıda ve bina dışındaki güvenlik 

bölgesine açık, dış zeminden en çok 2 metre yükseklikteki pencereler, zorunlu hallerde kaçış 

yolu kabul edilebilir. Kaçış yollarına engelleyici hiçbir şey konmaz ve kaçış yollarının önü 

kapatılamaz. Acil durum bina sorumlusu veya güvenlik görevlileri bunu sağlamakla 

yükümlüdür. Kaçış kapıları yanlardan menteşeli olacak ve kaçış yönüne açılır şekilde 

düzenlenecektir. Kaçış yolu hiçbir şekilde daraltılamaz. Kaçış yollarında LPG tüpü ya da 

benzeri hiçbir yanıcı malzeme yangına yol açabilecek tesisat veya kaçışı engelleyici bir şey 

bulunamaz. 

 


