
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 

GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜNDEN 

 

ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME 

ACİL TELEFONLAR 

 

Acil durumu gören herhangi bir kişi; 

- Bağırarak sesli uyarı yaparken, İlk müdahale için, bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle, 

yoksa koşarak bina güvenlik sorumlusuna haber verecektir. 

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

- Haberi alan kişi, Güvenlik Amirine, Acil Durum Yöneticisine ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği 

Uzmanına (661 2122 veya 1958) durumu bildirecektir. 

- Acil durumun yürütülmesi anında kampusumuzda haberleşmeler; Siren, e-mail, Radyo ODTÜ, 

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

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

dönüşmesi ihtimalinde ise yerel İtfaiye teşkilatına haber verilecektir. 

 

İLK MÜDAHALE 

Kampusda yapılan çalışmalar ile tüm faaliyetler esnasında işin özelliğinden kaynaklanan ani durum 

değişiklikleri, çalışanların tedbirsiz ve dikkatsiz çalışması, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibinin gözden 

kaçırmış olduğu bazı detaylar sonucu meydana gelebilecek yangın, iş kazası, çevresel kirlilik vb. 

olaylara, zamanında ve doğru bir şekilde müdahale edilmesi, olası can ve mal kayıplarının 

azaltılmasını sağlayacaktır. 

Bu açıdan İlk Müdahale, güvenlik personeli, temizlik personeli ve gönüllü eğitilmiş öğrenciler 

tarafından yapılır. 

a. Bu kişiler, işyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda, kişinin kendisi ve diğer 

kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında hemen en yakın 

güvenlik görevlisine ve/veya bina görevlisine bildirir, 

b. Acil durum ikazı alan güvenlik görevlisi, hemen olayı kampus güvenlik amirine bildirir. 

Güvenlik Amiri de, hemen 2122  numaralı iç hat telefonunu ve Acil Durum Yöneticisini arayarak 

durumu aktarır. 

POLİS ORMAN 

YANGIN 

ACİL SAHİL 

GÜVENLİK 

ALO 

METEORLOJİ 

SİVİL 

SAVUNMA 

155 199 112 158 166 101 



c. Ayni zamanda, güvenlik görevlisi binada veya dış mekanda temizlik personeli ile birlikte olaya 

ilk müdahaleyi yapar. 

d. Acil durumun niteliğine göre kişi, “niteliksel acil durum uygulama planı”na göre hareket eder. 

e. Yapılan bu ilk müdahaleye rağmen, olay kontrol altına alınamıyorsa, olay mahalline ilk intikal 

eden acil durum yöneticisi “Genel Müdahele” kararını verir. 

 

GENEL MÜDAHALE 

İlk müdahale ile kontrol altına alınamayan ve “Genel Müdahale” kararının verildiği durumlarda, 

a. Kampus güvenlik amiri, zaman kaybetmeden 2122 numaralı iç hat telefonunu arayıp durumu 

aktarır Yönetim onayı alındıktan sonra olayın olduğu binanın tahliyesini başlatır. 

b. İlgili kurumlarla iletişim sağlanarak acil durum aktarılır, tahliye işlemleri başlatılır. 

c. Olay gece ise, acil durum ekip amirleriyle iletişime geçilir. 

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

söndürme cihazlarını kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapacak, yangının gelişmesini 

önleyeceklerdir. 

e. İtfaiye veya diğer ilgili resmi kurumların Kampusa ulaşması ile bu ekipler ile gerekli işbirliği 

yapılarak, ekip amirleri tarafından verilen talimatlara uyulur. 

 

EKİPLERİN TOPLANMA YERİ 

Acil Durum Ekiplerinin toplanma yeri, Kampus içinde bulunan Çarşı Merkezindeki Güvenlik Ofisi 

önündeki açık alandır. 

TAHLİYE İŞLEMİ 

Deprem acil durumunda; 

- Deprem meydana geldiğinde personel ve öğrenciler her hangi bir talimat beklemeden masaların 

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

geçmesini bekleyeceklerdir. 

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

merdivenlerden görevlilerin gözetiminde bina dışına çıkıp toplanma bölgesine gideceklerdir. 

- Deprem anında Yangın Merdiveni kesinlikle kullanılmayacaktır. 

- Deprem ders anında meydana gelmiş ise sınıfın dışarı çıkarılması dersi veren öğretmen 

sorumluluğunda olacaktır. 

- Bina tahliye edilirken, hiç kimse birbirlerini geçmek için mücadele etmeyecek, kargaşa önlenecek 

ve tahliye zemin kattan başlayacaktır. 

 

Yangın acil durumunda; 

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

Görevlisi, 

mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefinin gözetiminde süratle ve sıra ile Acil Kaçış 

Merdivenleri kullanılarak 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. Toplanma alanında yoklamalar yapılacak ve yeni bir talimata kadar orada 

beklenecektir. 

- Tahliye sorumlusu, sağlıklı yoklama yapabilmek için yanında isim listesi bulunduracaktır. 

- 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. 

- Toplanma yeri sorumlusu diğer görevliler ile birlikte, binadan çıkan insanları dışarıda düzgün sıra 

oluşturarak hemen eksik olup olmadığını kontrol edeceklerdir 


