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İÇİNDEKİLER

Bu dokümanın yazılış amacı; 
Bu doküman, üniversite yaşam ve aktivitelerinde Güvenli Yaşam ve Çevre (HSE) 
uygulamalarının nasıl bir rol aldığı ve üniversite paydaşlarının nasıl bir rol alacağını 
tariflemek ve rehberlik etmek için hazırlanmıştır. 

Vizyonumuz; 
Bu doküman, üniversite yaşam ve aktivitelerinde Güvenli Yaşam ve Çevre (HSE) 
uygulamalarının nasıl bir rol aldığı ve üniversite paydaşlarının nasıl bir rol alacağını 
tariflemek ve rehberlik etmek için hazırlanmıştır. 

Misyonumuz; 
kurumsal kimlikten taviz vermeden sürdürülebilirlik çerçevesinde, Güvenli 
Yaşam ve Çevre bilincini tüm paydaşlarımıza kazandırmak, iş ve çevre kazalarını 
minimumda tutmak, iş yerinde kurduğumuz HSE yönetim sisteminin devamlılığı 
için eğitim ve uygulamaları gerçekleştirmek ve tüm bu süreçler için paydaşlarımıza 
rehberlik etmek, takip ve denetim aktivitelerini icra etmektir.



HSE Değerlerimiz
Özyeğin Üniversitesi olarak, oluşturduğumuz  güvenli yaşam/çevre kültürü ile 
Türkiye’nin seçkin ve öncü bir üniversitesi konumunu koruyup, medeniyete katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. 

 • 21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde, hayatı yönlendirecek meslek sahibi  
yöneticileri yetiştiren bir üniversite olarak, çevrenin ana kaynağımız olduğunun 
bilincinde gençler yetiştirmek temel değerlerimizdendir. 

 • Öğrencilerimizin gelişme devrelerindeki bu dönemlerini evrilerek, kavgaların 
had safhada olduğu zor bir coğrafyada yaşamsal güvenliklerini öncelikli 
kılmak ve kazalanma vb sorunlar nedeni ile zarar görmeden kişisel amaç ve 
hedeflerine ulaşmalarını sağlamak önemli kalite gerekliliklerimizdendir. 

 • Enerjilerinin farkında olup üretkenliklerini 
sonuna kadar zorladıkları bu güce,   kişisel 
ve toplumsal farkındalıklarını hayatlarına 
dokunarak dönüştürmek yaklaşımımızla  
bir üst seviyeye çıkarmak,  evrensel 
bir nesil yetişmesine katkı vermek ana 
değerlerimizdendir. 

 • Önce kendimize sonra içinde bulunduğumuz 
Özyeğin topluluğuna, toplumumuza yakışan 
öz saygıyı  yaşadığımız dünyanınfarkında bir 
bireyi olarak saygı duymayı vazgeçilmez bir 
değerimiz olarak tercih etmiştir.  



Güvenli Yaşam ve Çevre
Departmanı 
Güvenli Yaşam ve Çevre Departmanı 
kurulduğu günden bugüne, medeni 
yaşamın temel gereklilikleri, güvenli 
yaşam ve çevre kültürünün temeline 
sahip olacak şekilde farkındalık 
yaratmayı amaçlamış ve HSE kültürünün 
Özyeğin Üniversitesindeki paydaşlarımız 
arasında yaygınlaşması hedeflenmiştir. 
Yasal mevzuatların yakından takip 
edilmesi, kampüsümüzde güvenli 
çalışma ortamının yasalar çerçevesinde 
oluşturulması ve HSE konularında 
rehberlik/danışmanlık yapılmasını 
üstlenmiştir. 



HSE Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri (Sistematik HSE) 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 Güvenli Yaşam/Çalışma (İş Sağlığı 
Güvenliği) Yönetim sistemi belgelerini almaya hak kazanmış ilk Türk üniversitesi 
olmuştur. Bu nedenle, üç ana plana temel teşkil edecek Güvenli yaşam/çalışma, 
çevre ve acil durum politikaları oluşturulmuştur. Bu politikalar çerçevesinde hedef 
ve amaçlar belirlenerek tüm departmanlara rehberlik edilmeye devam edilmektedir.
Güvenli Yaşam Politikası gereği; Özyeğin Üniversitesi, başta çalışanlar 
ve öğrenciler olmak üzere, ziyaretçiler dahil tüm paydaşlarının fiziksel ve 
ruhsal sağlığını, yaşam/çalışma güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli olanı 
gerçekleştirmeyi, bu husustaki koşul ve kaynakları sağlamayı hedef ve ilke olarak 
benimser. Kaynak planlamasında, iş ve çevre kazalarının, sağlık sorunlarının 
önlenmesini, güvenli yaşam/çalışma ortamının iyileştirilmesini öncelikli olarak ele 
alır. Yasal düzenlemelere uymayı ve gelişen yönetim uygulamaları ile bu konuda 
öncü olmayı taahhüt eder. Ortak davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm 
paydaşlarda oluşturulması ve geliştirilmesi, tüm yöneticilerin öncelikli görevidir. 
Güvenli yaşam kültürünün geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinlikler 
düzenlenir.

HSE Departmanı sizin için neler yapmaktadır? (Danışmanlık ve Denetim)
 • Tüm paydaşlarımıza  rehberlik etmekte ve süreçlerle ilgili denetim görevlerini   

yerine getirmektedir. 

 • Güvenli Yaşam ve Çevre planı, Acil Durum Planı, Çevre Yönetim Planı,         
 hazırlanmış olup, güncelliği takip edilmekte ve geliştirilmektedir.

 • Yasal olarak doldurulması gereken Güvenli Yaşam/Çalışma ve Çevre Tespit  
ve   Öneri Defteri tutulmakta, risk analizleri yapılıp, risklere yönelik aksiyonlar 
alınıp  takip edilmektedir.

 • Paydaşlarımıza eğitimler, seminerler verilmekte, bilgilendirmeler yapılmakta 
ve müdahale ekipleri hazırlanmakta, sonrasında katılım ve başarı belgeleri 
verilmektedir. Seçmeli ve mecburi olarak öğrencilerimize verilmek 
üzere  aşağıdaki seminer dersler yıl boyunca farklı oturumlarla birlikte 
düzenlenmektedir. 

a.  HSE Genel Esasları, 
b.  Atık Yönetimi, 
c.  Trafik, 
d.  Güvenli-Defansif sürüş, 
e.  İlkyardım, 
f.   Mühendislikte HSE Uygulamaları, 
g.  Şantiyelerde HSE Uygulamaları,  
h.  Bağımlılık



 • Acil durumlarla ilgili; önlem, hazırlık, müdahale, acil durum sonrası toparlanma 
ve iletişim, acil durum performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları 
yapılmakta,  tatbikat planları hazırlanmakta ve tatbikatlar gerçekleştirilmektedir.  

 • Çevresel kazaların önüne geçmek, doğal kaynak tüketimini azaltmak, enerji 
verimliliğini artırmak, atık üretimini azaltıp mevcut atıkların yönetimini 
sağlama çalışmaları yürütülmektedir. 

 • Ulaşım, yemekhane, temizlik alanlarında faaliyet gösteren firmalar düzenli 
olarak denetlenip, ilgililere raporlanmaktadır. 

 • Kampüste yapılan bakım-onarım faaliyetleri, tadilat ve inşaat çalışmalarındaki 
güvenlik-çevre performansı izlenmekte denetimleri düzenli olarak 
yapılmaktadır.

 • Kampüs içerisinde uyarı-ikaz işaretlerinin gereklilikleri belirlenmekte ve 
eksiklikler tamamlanmaktadır.

 • Tüm otoparklarda kurallı park ve güvenli sürüş için işaretlemeler dahi alt 
yapı sürekli iyileştirilmekte olup güvenlik personelinin aktif desteği ile 
yürütülmektedir.  

 • Bakanlık/Çalışma/Çevre ve BSI tarafından yapılan dış denetimler esnasında 
kurumu  temsil etmek , HSE Departmanı tarafından sağlanmaktadır. 

 • Kış şartları nedeni ile kampüs ve yurt binalarına erişim yollarında oluşan 
buzlanma ve kar problemlerine yönelik temizleme/önlem alma çalışmaları 
takip edilmektedir.

 • HSE Taahhütnamesi; HSE Taahhütnamesi; Her bir paydaşımız, bireysel/
yönetsel sorumluluğu gereği kurallara uymalı ve prosedürlere sahip çıkmalıdır. 
Diğer bir deyişle, her bir paydaşımız ve sorumlu yöneticimiz, kendi çalışma 
alanında gereken sorumluluğu alarak HSE prosedürlerini uygulamalı ve çalışma 
alanında/sahip olduğu süreçlerde olası her tür değişikliği HSE departmanına 
bildirerek çevre boyut/etki ve tehlike/risk analizinin yapılmasını ve önleyici 
aktiviteleri daha planlama aşamasında yapacağını ve yaptıkları idari/akademik 
tüm işlerdeki her türlü HSE çıktılarını bildireceğini  taahhüt etmelidir.

 • Personel HSE Oryantasyonu; Personelimiz, işe girişte İnsan Kaynakları 
tarafından verilen kurum oryantasyonu çerçevesinde önce sağlık merkezinden 
sağlık uygunluğu sonra HSE departmanı tarafından verilen temel HSE 

Sizden Beklentilerimiz;
Tüm paydaşlarımızdan bu değerleri ve yaklaşımı benimseyip sahip çıkmalarını, 
kişisel taahhütte bulunarak üniversite yaşamında uygulamalarını, bu nedenle 
oluşturduğumuz kurallı yaşamı tavsiye eden prosedürlerimize sahip çıkmalarını 
ve sürekli iyileştirilmeleri yönünde katkı vermelerini bekliyoruz.



bilgilendirme eğitimini ilk ay içinde tamamlayarak  mevcut kültüre uygun 
olarak işe/üniversiteye uygun olduğunu ve HSE kurallarına uyacağını 
göstermelidir. Personel kendi sağlık takibi ile ilgili yapılması gereken tüm 
değişimleri bildirmek ve beş yıllık periyodik sağlık kontrolünü sağlık merkezine 
uğrayarak yaptırmak durumundadır. Personelimiz, kendi çalışma alanı ve 
takibinde olduğu ortak süreçlerde oluşan tehlike/risk içeren durumları HSE 
Departmanına raporlaması gerektiğinin bilincinde olacak şekilde farkındalık 
eğitimlerini tamamlamalıdırlar.

 • Öğrenci Oryantasyonu; Öğrencilerimiz kampüste düzenlenen hoşgeldin 
oryantasyonu ve sonrasında SEC101 kapsamında zorunlu “HSE Temel 
Bilgilendirme” eğitimini üniversite hayatının ilk yılında tamamlamalıdır. Bu  
konularda bilgi sahibi olup sistemin ve kültürün bir parçası olmayı seçip,  kişisel 
ve ortak süreçlerde çevresel tehlike/risk içeren incelenmesi gereken durumları 
HSE departmanına bildirmesi gerektiğinin bilincinde olmalıdırlar. 

 • Personelimiz küçük çocuklarını kampüse getirdiklerinde her tür sorumluluğu 
almalı, onları yalnız bırakmayıp tehlike ve risklerden uzak tutmayı 
başarmalıdırlar. 

 • Teknik, İdari ve Akademik birimler kendileri ile çalışan tüm kısa ve uzun süreli 
yüklenicileri bizzat gözetmeli, yaptıkları iş ve çalışanlarının prosedürlere 
uygunluklarından emin olmalı ve her ihtiyaç duyduklarında HSE biriminden 
rehberlik desteği almalıdırlar. 

 •  Ziyaretçilerimizin, ziyaretçisi gelen paydaşımızın sorumluluğunda olduğu 
bilinmeli ve  ziyaretçisinin kampüs içinde kurallara uygun davrandığından 
emin olunmalıdır.

 • Kampüs içinde olan her tür olay, ucuz atlatma ve kazanın en kısa sürede 
acil durum telefonumuz veya HSE departmanına bildirilmesini ve iyileştirme 
amacındaki çözüme  düzeltici/önleyici aktivitelere bizzat katkı vermelidir.  
Bu olay ve kazalardan öğrendiklerimiz düzenlediğimiz eğitimlerle 
paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

 • Üniversitedeki eski/yeni her mahal ve aktivitenin HSE departmanı liderliğinde 
çevresel boyut/etki ve tehlike/risk değerlendirmesine bizzat katılarak 
büyüklük derecesinin ve önleyici aktivitelerin belirlenmesine katkı vermek, her 
bir paydaşımızın ortak görevidir. 

 • Tüm paydaşlarımız bilgisayar kullanımında ve çalışma masalarında ergonomik 
gereklilikleri gözeterek kendi sağlığını riske atmamalı ve bu konuda verilen 
eğitimlere aktif katılım göstermelidirler.

 • Temizlik, düzen ve tertip olduğu takdirde olası tüm riskler daha kolay fark 
edileceğinden bu hassasiyetimize tüm paydaşlarımız sahip olmalı ve ona göre 
davranmalıdır. 



 • Islak mekan ve zeminlerde kayma riskine karşı üniversitenin koyduğu 
önlemlere riayet etmeli ve riske girecek her türlü hızlı/riskli davranışlardan 
uzak durmalıdır. 

 • Yaşam ve çalışma alanlarında takılıp düşmelerine sebep olacak her durumu 
gözetip, dikkatli olmaları ve Solution Center üzerinden idari birimleri hemen 
bilgilendirmelidir. 

 •  İnsanlı/insansız teraslarda veya yüksek katlardaki pencerelerden düşmeye 
karşı riskli her tür davranıştan uzak durulmalıdır. 

 • Kişisel araç ve kurum araçlarını kullanırken trafik işaret ve işaretçilerine uymalı  
bu konularda düzenlenen eğitim ve etkinliklere katılım göstermelidirler. 

 • Personel servisleri, shuttle ve kişisel araçlarında ön/arka koltuk fark etmeksizin 
emniyet kemerlerini takmalı ve takmayanları uyarmalıdırlar. 

 • Bireysel olarak taşıyacakları ve kaldıracakları her tür yükü kaldırırken 
dizlerinden faydalanarak bellerine yük bindirmeden kaldırma yapmalı, büyük 
hacimli ve ağırlıktaki yükleri tek başına veya taşıyıcı olmadan taşımamalıdırlar. 

 • Araç içlerindeki emniyet kemerleri dahil olmak üzere, üniversitenin koyduğu 
kurallar çerçevesinde laboratuvarda ve diğer işlerde Kişisel Koruyucu 
Ekipmanlarını mutlaka kullanmakla yükümlüdürler. Baş, yüz, el ve koruyucu 
ekipmanları olmadan çalışmamalı  ilgililerden uygun ekipmanları istemelidirler.

 • Her tür kimyasal risk içermekte olup, malzeme güvenlik bilgi formundaki bilgi 
ve uyarıları okumadan ve dikkate almadan çalışılmamalı, uzmanından mutlaka 
destek istenmelidir.

 • Çalışılan ekipmanların kullanım kılavuzlarında yer alan güvenlik önlemlerini 
okumak, öğrenmek ve risk almadan çalışmakla yükümlü olup, ilgililerden 
gerektiğinde muayene ve bakımlarını sorgulamalı ve ona göre bu araçları 
kullanmalıdırlar. 

 • Elektrik, dikkat edilmediği takdirde düşük voltajda bile öldürücü olabildiğinden 
uyarı-ikaz bilgilendirmeleri dikkate alınmalı, riskli davranışlardan 
kaçınılmalıdır. 

 • Kampüs genelinde ve her tür işte güvenlik ikaz ve işaretlerine uygun 
davranmalı ve çalışma alanlarında şakalaşma dahil her tür riskli davranıştan 
kaçınılmalıdır. 

 • Yalnız çalışmak her zaman riskli olmakla beraber herhangi bir acil durumda 
size ulaşması gereken ilk veya tıbbi yardımın gecikmesine sebep olacağından 
mümkün olduğunca tehlikeli işlerde yalnız çalışılmamalıdır. 



 • Temizlik ve su sarfiyatı konusunda aşağıdaki görsellerle netleştirdiğimiz 
prensiplerimize sizlerden destek beklemekteyiz.

 • Bina girişlerinde yeşil çizgilerin içinde kalan kısımlarda sigara içmeyip, içen/
içmeyen paydaşlarımızı rahatsız etmeyerek saygı göstermeliyiz.

 • İzmarit çöplerini, küllüklere (kırmızı söndürmatik) söndürmeden atarak 
çevrenin temizliğine katkı sağlamalısınız.

Çözüm Merkezi (Solution Center)
Sizlerde HSE kültürünün bir paydaşı olarak, kampüs içerisindeki yaşantınızın her 
köşesinde rastlayabileceğiniz tehlikeli durum yada aksaklıkları Çözüm Merkezimiz 
ile paylaşarak güvenli yaşam alanının sürdürülebilirliğine  katkıda bulunabilirsiniz. 
Çözüm Merkezi, üniversitemizde sunulan olanaklarda ortaya çıkan her türlü 
istek, görüş, önerilere, destek olabilmek,çözüm getirebilmek için kurulmuş bir 
platformdur. Gelen talepler kullanıcılar tarafından ilgili birimlere iletilir.

Kampüs paydaşları, HSE Departmanı kontrolündeki bütün hizmetlerin görüş, öneri 
ve taleplerini Çözüm Merkezi’ne iletebilirler.

# Çözüm Merkezi’ne gönderdiğiniz isteklerinizi “myOzU Mobile “ uygulamasından takip edebilirsiniz.



• 5378 sayılı Engelliler hakkında Kanun ve 28713 sayılı Erişilebilirlik İzleme 
ve Denetleme Yönetmeliği gereği aktiviteler planlanmakta ve uygulamaya 
konulmaktadır. Aşağıda ise kampüs bedensel engelli yol güzergâhı görülmektedir. 
Paydaşlarımız, bedensel engelli yollarını bloke etmemeli ve ihtiyaç sahiplerine 
gerektiğinde yardım etmelidirler. 



Dış Alan Ulaşım Yolu

Bina İçi Ulaşım Yolu



HSE Sağlık Birimi
Öğrenci Merkezi binası -2. Katta bulunan 
Sağlık Merkezinde ve Yurtlar bölgesi 
revirde 7/24 paydaşlarımıza, HSE 
departmanı bünyesinde sağlık hizmeti 
verilmektedir. 

Sabah 08:00 ile akşam 20:00 arasında 
Öğrenci Merkezi binasında hizmet 
veren sağlık birimi, akşam 20:00 
ile sabah 08:00 arasında ise Yurt 3 
binasında bulunan revirde sağlık hizmeti 
sağlamaya devam etmektedir.

Sağlık Merkezinde bulunan iş yeri hekimimiz, aynı zamanda muayene ve öntanı hizmeti 
vermektedir. Hastalarımız ileri tetkik ve tanı tedavileri için, üniversitemize en yakın 
lokasyonda bulunan hastanelere sevk edilmektedir. Ciddi vakalarda kampüsümüzde 
bulunan ambulans ile 7/24 hastalarımızın sevki sağlanabilmektedir.

Sağlık Merkezi sizin için neler yapmaktadır?
1. Sağlık Merkezi, Özyeğin Üniversitesi Güvenli Yaşam ve Çevre (HSE) departmanına 

bağlı olarak birinci basamak poliklinik ve acil durum sağlık hizmeti faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedir. 

2. Sağlık Merkezi’nde, hafta içi her gün 08:00-16:45 saatleri arasında poliklinik 
hekimimiz eş zamanlı olarak işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ile birlikte hizmet 
vermektedir. 

3. Özel sağlık sigortası olup tercih belirten kişiler, tercih ettikleri hastanelere, diğer 
hastalar ise en yakın tam teşekküllü devlet hastanesine ambulansla sevk edilir.

4. Her durumda ambulans hastanede beklemeyip, kampüste olası diğer acil 
durumlara müdahale edebilmek için hastayı hastaneye bıraktıktan sonra kampüse 
dönmek durumundadır. Ambulansın geçici yokluğunda yedek ambulans 
kampüse eş zamanlı hareket edip, kampüsün ambulanssız minimum süre kalması 
sağlanmaktadır.

5. Hastalarımıza ambulans eşliğinde refakatçi hizmeti verilmemektedir. 
Hastalarımız, arkadaşlarını refakatçi olarak alabilir ambulansla birlikte 
hastaneye götürülebilirler. Geceleri yurtlarda konaklayan öğrencilerimizin  
zor durumda kalmaması için refakatçi arkadaşları olmadığı zamanlarda yurt 
personeli tarafından refakatçi desteği verilmektedir. 

6. Koltuk değneği, tekerlekli sandalye desteği imkânlar dahilinde ve gerekli olduğu 
durumlarda kullanım sonrası iade edilmek üzere TC kimlik kartı karşılığında 
verilmektedir.



7. Engelli otoparklarından faydalanabilmek için, paydaşlarımız doktor raporlarını 
sağlık merkezimize beyan etmek durumundadırlar. İhtiyaca  kanaat getiren 
doktorumuz güvenlik birimimizi yazılı bilgilendirerek, ihtiyaç sahibi için 
paydaşımıza engelli otoparklarını kullanabilmek için ayrıca bir izin belgesi 
düzenlemektedir. Arabasının önüne bu belgeyi koymak kaydıyla engelli 
otoparklarımızdan ihtiyaç sahipleri faydalanmaya başlarlar. İstirahat 
raporları, öğrenci istirahat raporu prosedürü çerçevesinde düzenlenmektedir.                                                                                                                  
www.ozyegin.edu.tr/tr/ogrenci-hizmetleri/formlar

• Hasta ve derslere giremeyecek durumdaysanız, doktorumuzun kanaati bu 
yöndeyse, 7/24 istirahat raporunuzu sağlık merkezinden, doktorlarımızdan 
alabilir, fakültenize sunabilirsiniz.

• Sağlık nedeniyle okul dışından alınan istirahat raporlarının devlet  
kurumlarından ve yayınlanmış listedeki İstanbul’daki özel hastanelerden 
alınan raporlar, fakülteleriniz tarafından kabul edilmektedir.

8. Her hafta Pazartesi günü sabah 08:30-10:00 saatleri arasında  
özel sağlık sigortası bulunan personellerimiz için poliçe kuralları kapsamında, 
analiz yaptırmak üzere Sağlık Merkezinde kan numunesi alımına ve hastane 
laboratuvarına gönderilmesine yardımcı olunmaktadır.  

9. 6331 Sayılı kanun çerçevesinde, İş yeri Hekimliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki 
hizmetler verilmektedir; 

• İşe giriş muayenesi ve sağlık raporu düzenlenmesi,
• Poliklinik muayene, ön tanı ve personel için istirahat raporunun 

düzenlenmesi,
• Periyodik sağlık muayeneleri ofis personelleri için 5 yılda bir, engelli 

kadrosunda olan personeller ve teknik personeller için yılda bir 
yapılmaktadır. 

• Gebelik durumu olan personeller izlenmektedir.
10. Kampüsümüzdeki psikolojik danışmanlık hizmetleri ise Öğrenci Gelişim Birimi 

tarafında sağlanmaktadır. MyOzU üzerinden randevu alabilirsiniz.                    
        www.ozyegin.edu.tr/tr/duyurular/2761/psikolojik-danismanlik-online-basvuru-sistemi

Ferdi Kaza Sigortası
Öğrenciler, Türkiye’de ve yurtdışında geçerli olan “Ferdi Kaza Sigorta Genel 
Şartları” sigorta poliçesinde belirtilen özel şartlar ve teminat bedelleri 
dahilinde grup ferdi kaza sigortası güvencesi altındadır. Öğrencilerimiz ferdi 
kaza sigortasından ücretsiz olarak yararlanır. Ferdi kaza sigortası bir özel 
sağlık sigortası değildir. Kaza sonucunda meydana gelebilecek, istenmeyen 
sağlık problemlerinde devreye giren bir sistemdir. Sigorta ile ilgili herhangi  
bir  durumda İdari İşler birimi bu konuda sizlere destek vermektedir. 



Güvenlik birimi, Özyeğin Üniversitesi Güvenli Yaşam ve Çevre (HSE) departmanına 
bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Güvenlik merkezi, AB1 G23 nolu 
ofiste bulunmaktadır. Kampüste 7/24 hizmet veren güvenlik görevlileri, kampüsün 
tüm yaşam alanlarında görev almaktadır. Kampüs ulaşım görseli aşağıda yer 
almaktadır.

Güvenlik Birimi sizin için neler yapmaktadır ve siz paydaşlarımızdan neler 
beklemektedir?

 • Okulun servis alanı, otopark ve yurt girişlerinde 7/24 bulunan güvenlik 
personeli tarafından tüm girişler kayıt altına alınarak öğrencilerin güvenliği 
kesintisiz olarak sağlanmaktadır.

 • Mühendislik fakültesi (AB1, G23) de bulunan güvenlik merkezinden kameralar 
7/24 izlenerek herhangi bir sorunda kısa sürede müdahale edilebilmektedir.

 • Paydaşlarımızın kimlik kartlarını , shuttle  veya özel araçla  okula giriş yaparken 
turnikelerde okutulması gerekir ve  görsel olarak kimlik kontrolü gerçekleştirilir.

 • Öğrencilerin başka öğrencilerin kimlik kartlarını kullanması veya okul öğrencisi 
olmayan kişileri okula giriş yaptırtmaları gibi durumlar güvenlik kontrollerinde 
tespit edilip, haklarında gerekli işlemler ve cezai süreçler yapılmaktadır.

 • Öğrenci, idari/akademik personel, işletme ve taşeron firma personel kartlarının 
yetkilendirilmesi güvenlik birimi tarafından yapılmaktadır.

 • • Paydaşlarımızın kimlik kartlarını kaybetmeleri veya kartların çalışmaması 
durumunda SIS’ten başvuru yaptıktan sonra mühendislik fakültesi (AB1, G23) 
de bulunan güvenlik merkezinden gerekli destek sağlanıp, yeni kimlik kartları 
verilmektedir.

 • Kampüse gelen ziyaretçinin içeri alınması için, öğrencilerimiz ziyaretçisini 
ilgili güvenlik noktasında karşılamalıdır. Kaydı yapılan ziyaretçinin bütün 
sorumluluğu öğrencimize ait olacak şekilde kampüse girişi sağlanmaktadır.

HSE Güvenlik Birimi



 • İdari/akademik personelden teyit alındıktan sonra ziyaretçi girişi yapılıp, 
gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. 

 • Kampüs araç giriş kartları HSE Departmanı 
tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra 
örnekteki gibi sağlanmaktadır.

 • Aşağıda yer alan 6 ihlalin her bir tekrarında 
veya kurallara aykırı durumlarda ceza puanı 
yazılmaktadır. 

 • Öğrenim dönemi içerisinde, tanımlı bu ihlallerden toplam da üç defa 
gerçekleştiren sürücülerin bir yıl boyunca Kampüs Araç Giriş Kartı kullanım  
hakkı iptal edilir.

 •  KAGK alırken imzaladığınız taahhütnameyi dikkatlice okuyunuz.

 • Gün sonunda boş ve kullanılmayan sınıflar,ofisler, gece boyunca yeniden 
kullanılıp ertesi gün genel kullanıp başlayacağı esnada kirli ve kullanılmaz 
durumunda bırakıldığından, temizlik/güvenlik personeli tarafından 
kilitlenmekte ve her sabah yeniden güvenlik personeli tarafından açılmaktadır.

 • Sınav dönemlerinde öğrencilere çalışma ortamı sağlamak amacıyla belirlenmiş 
sınıflar, önceden belirli kurallar dahilinde kullanıma açılmaktadır. Aşağıdaki 
sınıfların dışında her zaman Solution Center üzerinden talep edildiğinde, 
güvenlik birimimizin kontrolünde açılabilmektedir. Buradaki tek şart, kullanım 
talebinde bulunanların sınıfları yine temiz ve düzenli olarak bırakmaları, 
güvenlik birimine bilgi vererek yeniden kilitlenmeleri sağlanmalıdır. Talep 
edildiği takdirde açılmış sınıfları yeniden kirli bırakan paydaşlarımızın tekrar 
eden yeni talepleri kabul edilmeyecektir.

KAMPÜS ARAÇ GİRİŞ KARTI
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 • Kampüs otopark kullanım durumu aşağıdaki görselde yer almaktadır.
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 • Çalışma odaları içerisinde dikkat edilmesi gereken kuralları, kendiniz ve diğer 
çalışan öğrenciler adına göz önünde bulundurmayı unutmayınız. Çalışma 
odaları, öğrenci birliği tarafından yönetilen rezervasyon sistemine göre sizlerin 
kullanımınızda olup, diğer bir paydaşımızın da kullanımına olanak verecek 
şekilde, temiz/tertipli ve saygı çerçevesinde kullanılmalıdır. 

 • Tatbikat veya tehlikeli bir durumda (yangın vb.) güvenlik merkezinden 
gerekli sesli ikazlar yapılıp, öğrencilerin güvenli bir biçimde bulunulan yeri 
terketmelerine güvenlik personeli tarafından destek olunmaktadır.

 • Paydaşlarımız tarafından tespit edilen acil durumlarda kampüs veya 
yurtlarda bulunan acil durum telefonlarının kaldırılması veya telefonlardan  
0216 564 9 911 tuşlanarak güvenlik merkezine bağlanıldığında, güvenlik 
personeli tarafından gerekli destek sağlanmaktadır.

 • Kampüste ve otoparklarda trafik düzeni, güvenlik personeli tarafından 
sağlanmaktadır.

 • Sahipsiz eşyalar güvenlik personeli tarafından emanete alınır ve sahiplerine 
belge ile teslim edilir. Bu eşyaların sahiplerine güvenlik birimi tarafından e-mail 
yoluyla bilgi verilir.

 • Güvenlik birimi kampüs içindeki fiziksel aksaklıkların, olumsuzluklarını 
tespitini yapmakta ve gerekli birimlere raporlayarak önleyici yaklaşımla sorun 
büyümeden önlemlerinin alınmasına destek olmaktadır.

 • Kampüste düzenlenen seminer ve toplantılara güvenlik birimi tarafından 
destek verilmektedir.

 • Kampüsteki kedi ve köpeklerin korunmuş/sağlanmış yaşamlarına destek 
olunması için kampüse dışarıdan kedi ve köpek getirilmesi yasaktır.

 • Disiplin soruşturmasına gidebilecek her türlü tavır davranış ve ekipmanın 
kampüste bulundurulmaması için anlayış ve destek tüm paydaşlardan 
beklenmektedir.

 • Kampüse gelirken veya kampüs civarında trafikte aracınızı kullanırken 
aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır
1. Hız limitlerine uyulması, 
2. Defansif sürüşü benimseyerek özellikle hafriyat kamyonlarından 

oluşabilecek tehlikelere karşı tetikte olunması, 
3. Hatalı sollama yapılmaması, 
4. Ani fren yapmaktan kaçınılması, 
5. Sizi takip eden yüksek tonajlı bir aracın duramayıp aracınıza arkadan 

çarpabileceğinin öngörülmesine,
6. Daralan şeritlere dikkat edilmesi, 
7. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasına, 
8. Aracınızda, personel servis ve shuttle’larda emniyet kemerinin mutlaka 

takılması,
9. Bölgemizde, komşu mahallelilere saygı göstermek için, araç sürücüleri 

tarafından trafikte daha yavaş, güvenli ve kasislere dikkat eder şekilde 
seyredilmesidir.



Çevre Yönetimi
Çevre Yönetimi Politikası gereği; Özyeğin Üniversitesi akademik ve idari 
kadrosunun, öğrencilerinin, ziyaretçilerinin ve komşularının, doğal çevrenin 
korunması konusunda gerekli olanı yapmasını, bu husustaki koşulları sağlamasını, 
gerekli kaynakları eksiksiz olarak temin etmesini, hedef ve ilke olarak benimser. 
Özyeğin Üniversitesi yerine getirdiği tüm faaliyetlerin çevrenin korunması 
açısından risklerini göz önünde bulundurarak kabul edilebilir seviyeye indirmek için 
gayret gösterir. Çevrenin korunmasını, kirliliğin azaltılmasını ve enerji verimliliğinin 
sağlanmasını, ilgili yasal düzenlemelere uymayı,sistem performansının sürekli 
iyileştirilmesini taahhüt eder.Bu yaklaşımla ISO 14001 Güvenli Yaşam/Çalışma 
(İş Sağlığı Güvenliği) Yönetim sistemi kurgulanmış, her yıl BSI (British Standards 
Institution) tarafından denetlenmekte olup 2014 yılından bu yana kontrolü 
yapılmaktadır.

Sürdürülebilir kampüs olma yolunda departman olarak, Sürdürülebilir Kalkınma 
Platformu kurulumunun başlangıcında aktif yer almış olup, bu platformun mevcut 
çalışmalarına destek olmaktadır. 

Çevrenin Korunması ve Risk Yönetimi
Özyeğin Üniversitesi kampüsü çevreye duyarlı ve sürdürebilir binalardan 
oluşmaktadır. Üniversite tesislerinde, yeni inşaat faaliyetlerinde, akademik 
faaliyetlerde ve Özyeğin Üniversitesinin adının geçtiği tüm organizasyonlarda, daha 
planlama aşamasında çevreyi tehdit eden unsurlar belirlenir. İlgili yasal düzenlemeler 
doğrultusunda, risklerin azaltılmasında reaktif, proaktif ve önleyici yaklaşımlar 
kullanılır. Bunu sağlamak için paydaşlar tehlike belirleme ve risk değerlendirme 
yönteminin önemli katılımcılarıdır. Malzeme, ekipman ve sistemler seçilirken 
çevreye olumsuz etkisi en az olacaklar tercih edilmektedir. Çevreye olumsuz etkisi 
olabilecek malzemelerin taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında olabilecek 
dökülme, saçılma ve sızıntılara karşı önlemler alınmaktadır. Faaliyetlerimiz sonucu 
oluşabilecek tehlikelerden etkilenebilecek üçüncü taraflar (komşular, toplum, vb.), 
olası tehlikeler ve alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir.

Çevre Bilinci
Çevre yönetim sisteminin, öğrenciler, akademik/idari kadro tarafından 
benimsenen,bu sistemleri yaşamının bir parçası haline getirebileceği bir yapıda 
olması esastır. Bu nedenle Özyeğin Üniversitesi çevre bilincini organizasyon 
kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul eder. Bu konuda ortak davranış, 
alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm paydaşlarda oluşturulması ardından geliştirilmesi 



akademik/idari tüm yöneticilerin öncelikli görevidir. Özyeğin Üniversitesi 
çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinliklerle bu konudaki 
çalışmaları destekler ve teşvik eder.

Kampüs inşaatı esnasında tüm binaların imalatları LEED gereklilikleri öngörülerek 
yapılmış olup, üç bina için yapılan başvuruda (AB1, AB2 ve ÖM)  LEED Gold 
Sertifikası ile ödüllendirilmiştir. ScOLa binamız ise EÇEM ve HSE koordinasyonunda 
NEED4B gereklerine göre imal edilip, EÇEM tarafından enerji yönetimi anlık 
izlenmektedir.
Kampüs karbon ayak izi ve …. Ayak izi belirleme çalışmaları devam etmektedir. 

1. Reduce, atık üretimini minimize etmek,
2. Reuse, üretilen atıkların yeniden kullanımı için olanaklar araştırılıp uygulamaya 

almak,
3. Recycle, üretilen atıkları gruplandırmak, gruplarına göre toplamak ve lisanslı 

kuruluşlar aracılığı ile geri dönüşümü sağlamak ilk amaç olması sağlanarak 
mevzuata uygun bertarafını sağlamak. 

Atıkların kaynağında azaltılması amacı ile seçilecek malzemeler, sistemler ve 
yöntemlerde verimlilik arttırıcı uygulamalar tercih edilmekte , atıkların azaltılması, 
yeniden kullanımı, geri dönüşüme kazandırılması ve bertarafı için yapılacak 
uygulamalarda ilgili yasal düzenlemelere uyularak ve teknolojik gelişmeler takip 
edilerek uygun yöntemler belirlenmektedir.

Tüm paydaşlar, kirliliğin azaltılması ve atık yönetimi konusundaki uygulamalar 
hakkında bilgilendirimekte ve bu konuda üzerlerine düşen görev ve sorumluluklarını 
etkin uygulamaları sağlanmaktadır.

Kampüs genelinde damacana ve pet şişe kullanımını azaltacak projeler yapılmaya 
devam ettirilmektedir. 

Atık Yönetimi
Özyeğin Üniversitesinde çevre kirliliğinin 
önlenmesi amacı ile oluşabilecek atık 
miktarının en aza indirilmesi, oluşan 
atıkların yeniden kullanımı ve/veya 
geri dönüşüme kazandırılması esastır. 
Bu nedenle, 3R sistemi yaklaşımı 
benimsenmiş olup sırasıyla aşağıda 
açıklanmıştır.  



Atık yönetimi planımız Çevre il müdürlüğü tarafından onaylı olup her yıl 
denetlenmektedir. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar sınıflandırılmış olup mevzuata 
uygun bir şekilde yönetilmektedir. Atık yönetim planı gereği, çevre bakanlığı atık 
izleme online portalında üniversite tehlikeli atık ve sıfır atık verileri periyodik olarak 
işlenmekte ve beyan edilmektedir.



Enerji verimliliği (Doğal Kaynak Verimliliği)

Enerji verimliliği, tesis altyapısı ve kurgusu ile idari tüm kararların ve son kullanıcı 
davranışlarının tamamı, planlanmış ve sürekli takip edilen bir enerji yönetim 
sistemi anlayışına bağlı olarak devam ettirilmektedir. Kullanımda kaynak olarak 
yenilenebilir enerji seçenekleri öncelikli tercih edilmektedir. Öğrencilerin ve 
akademik-idari kadroların kapıları kapatarak, ışıkları söndürerek aktif katılımı, 
enerji tasarruflu cihazlar ve aydınlatmalar kullanılıp, tesislerin donanımının ve 
altyapısının enerji tasarruflu olması gibi  yöntemlerle sağlanmaktadır. 

Kampüsün enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjilerden karşılanması temel yaklaşım 
olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, öncelik olarak Türkiye Elektrik İletişim A.Ş nin 
havuzunda yer alan rüzgar enerjisinden elde edilmiş elektrik kullanımı tercih 
edilmiştir. Ayrıca, kampüs binalarının % 70 ine yakın bir kısmında güneş enerjisi 
için solar paneller konmuş ve üretilen enerji kampüs ihtiyacını karşılamak için  
kullanılmaktadır. Ayrıca, tri-jenerasyon sistemi ile de doğal gazdan kendi elektrik 
enerjimizi üreterek yine kampüs ihtiyacımız için kullanımı gerçekleştirilmektedir. 

Kampüste, doğal kaynak olarak kuyular açılmış ve verimlilikleri oranında 
su ihtiyacımızın bir kısmı buradan karşılanmaktadır. Yağmur suları toplanıp 
değerlendirilmekte, lavabolardan elde edilen gri sular tuvalet rezervuarlarında 
siyah su olarak kullanılmaktadır. Lavabolarda perlatörler kullanılmakta ve su 
tüketimi % 50 azaltılması sağlanmaktadır. 

Mutfaklarda su kullanımı için arıtma tesisleri tercih edilmiş olup, kampüs genelinde 
damacana su ihtiyacı yarıya indirilmiştir. 



Süreklilik
Çevre yönetim sisteminin öğrenciler ile akademik/idari kadro tarafından 
benimsenerek yaşamının bir parçası haline getirebileceği kalıcı bir yapıda olması 
esastır. Bu amaçla Çevre yönetim sisteminin akılcı, pratik, dünya ve teknolojik 
açıdan gelişmeleri takip eden ve kendini geliştiren/yenileyen bir yapıda olması 
sağlanmaktadır.

İletişim ve Farkındalık Yönetimi

Özyeğin Üniversitesi, faaliyetlerinin çevre üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini,  bu 
etkinin kurum tarafından nasıl yönetileceğini paydaşlarına aktarmak ve bu konuda 
görüşleri elde etmek üzere gerekli organizasyonu oluşturur. Güvenli yaşam ve 
çevre departmanı öncülüğünde, çevre etki boyut analizi yapılarak bununa sonuçlar 
değerlendirilip, uygun aktiviteler uygulamaya alınmaktadır. Bu organizasyon, ilgili 
tarafların bilgilendirilmesini ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimlerin analiz 
edilerek gerekli aksiyonlara dönüştürülmesini de kapsar. 

Tüm öğrencilerin, akademik-idari kadroların ve alt-yüklenicilerin çevre yönetim 
sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasında üzerlerine düşen görev ve 
sorumlulukların farkında olmaları amacı ile eğitim programları uygulanır, teknolojik 
gelişmeler takip edilerek kampanyalar, etkinlikler, posterler ve broşürlerle toplumun 
da farkındalığı arttırılır.

Değişiklik Yönetimi

Özyeğin Üniversitesi, süreçleri ve hizmetlerini etkileyebilecek  olası değişiklikleri 
uygulamaya almadan önce çevre performansını güvence altına alacak düzenlemeleri 
belirler. Bu düzenlemeler için her birim kendi sürecinde olası değişiklikleri HSE 
birimine raporlar ve birlikte etkileri değerlendirilerek olası çevre boyut ve etkileri 
belirlenir. Üniversite işleyişinde, yerleşiminde ve ilgili faaliyetlerinde oluşan 
değişiklikler nedeniyle artık ihtiyaç duyulmayan ya da etkisizleşen risk kontrollerini 
sonlandırmak veya yeniden düzenlemek için önleyici aktiviteler uygulamaya alınır.  

Çevre Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Özyeğin Üniversitesi, hem süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerini, hem de çevre 
yönetim sisteminin performansını izlemek ve sürekli iyileştirmek amacıyla 
performans göstergeleri geliştirir, izler ve iyileştirme çalışmaları yapar. Objektif ve 
yol gösterici göstergelerin seçilmesine öncelik verilir.



Gözetim ve Denetim
Belirlenen kurallara uyumun izlenmesi amacıyla nitelikli personel tarafından 
gözetim ve denetimler sistematik olarak planlı bir şekilde yapılır, sonuçları 
kaydedilir ve objektif olarak değerlendirilir, tespit edilen eksiklikler ve hedeflenen 
sonuçlara varmak üzere yapılması gerekenler gecikmeksizin planlanarak yürürlüğe 
alınır.



Acil Durum Yönetimi

Acil durum politikası gereği, Özyeğin 
Üniversitesi acil durumları önleme, 
hazırlıklı olma ve sonrasında toparlanma 
konusunda gerekli olanın yapılmasını 
hedef ve ilke olarak benimser. Kampüs 
binalarımız, acil durumlar göz önünde 
bulundurularak inşa edilmiş, iş ve çevre 
kazaları, deprem ve yangın riskine karşı 
ayrıca önlemler alınmıştır. Yapılan risk 
değerlendirmelerinde, kampüste en 
büyük riskin,  yangın riski olduğunun 
tespiti yapılmış olup müdahale ile zararı minimize etmek planlanmış  yangın 
oluşmadan önlenmesi temel amaç olarak edinilmiştir. 

Bu nedenle kampüste açık ateş yakmak yasak olup, belirli önlemler ve bilen 
kişilerin kontrolünde Güvenli Yaşam ve Çevre departmanının izninde ancak ateşli 
etkinlikler ve aktiviteler yapılabilmektedir.  

Yılın belirli dönemlerinde acil durum tatbikatları yapılmakta,  paydaşlarımıza acil 
durum eğitimleri verilmekte ve acil durum ekiplerinin yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Acil durumlarda haberleşmeyi sağlamak için, kampüs 
geneline acil durum telefonları yerleştirilmiş ve bu 
telefonlarla iletişimin sağlanarak müdahale sürecini 
yönetmesi için güvenlik merkezi görevlendirilmiştir. 

Acil durum anında bu telefonları kaldırarak sakince kendinizi 
tanıtın, durum hakkında bilgi verin ve lokasyonunuzu net 
bir şekilde belirtin, bu sayede güvenlik merkezi görevlileri, 
olay yerine en hızlı şekilde acil durum ekiplerini (Söndürme, 
koruma, kurtarma, ilk yardım) yönlendirecektir.

ACİL DURUM TELEFONU:
Dahili: 9 911  / Uzun hat: 0216 564 9 911



HSE Departmanı Acil Durumlara Karşı sizin için neler yapmaktadır?
Acil Durum Planı aşamaları:

• Önleme 
Acil Duruma sebep olabilecek tüm tehlikeler, olası tüm aşamalar ve etkilenebilecek 
taraflar risk yönetim sistemimiz dahilinde belirlenip değerlendirilmekte ve gerekli 
tedbirler planlanıp uygulanmaktadır. İleriye yönelik öngörülen acil durumlar için 
önleyici tedbirler planlanarak acil durumlara karşı dayanıklı bir kurum yapısı 
temin edilmeye çalışılmaktadır. 
• Hazırlık
Acil Durumlara Hazırlıklı olmanın temeli, eğitimden geçmektedir. Bu yüzden 
Özyeğin Üniversitesinde tüm paydaşlar, acil durumlarda yapılacaklar ve müdahele 
ekipmanlarının yerleri,kullanımları konusunda bilgilendirilir. 
Seviyelendirilmiş olası acil durumlarla ilgili senaryolar ve yapılacakların belirlendiği 
planlar oluşturulur,kullanılması öngörülen acil durum müdahele ekipmanları 
belirlenir. Acil durum kaçışlarının, yönlendirme-aydınlatmalarının ve müdahele 
ekipmanlarının her zaman kullanıma hazır durumda olması için gerekli kontroller 
yapılır. Bu süreci baltalayabilecek her tür davranış, disiplin cezası olarak en üst 
seviyede değerlendirilir. Müdahale, tahliye ve kurtarma ekipleri oluşturulur, bu 
ekiplere gerekli kaynaklar ve eğitimler sağlanır. Özel ihtiyaçları olan grupların 
gereksinimlerinin karşılanması için ayrıca hassasiyet gösterilir. 
• Müdahale
Acil Durum müdahalesinde temel amaç, insan sağlığına ve üniversite varlığına 
mümkün olduğunca zarar vermeden acil durumu sonlandırmak olmalıdır. Bu 
amaçla öğrenciler ve idari-akademik kadrolardan oluşan acil durum ekipleri 
doğru ve zamanında bilgilendirme, yönlendirme, müdahale ve gerekli durumlarda 
tahliye yapmalıdır. Acil durum sonrasında tüm ekipler, bir araya gelip yaşananları 
değerlendirerek daha etkin müdahale yöntemlerini belirlemelidir.

Acil Durum Sonrası Toparlanma ve İletişim 
• Önleme 
Özyeğin Üniversitesinde acil durumlar sonrasında iş sürekliliğinin sağlanması, 
etkin ve doğru bilgilendirme yapılması esastır. İş sürekliliğinin sağlanması amacı 
ile gerekli BT sistemleri ve alternatif senaryolar oluşturulmaktadır. Kurumlarla 
ve tüm paydaşlarla samimi bir ilişki kurularak güven duyulan ve destekleyici bir 
ortam yaratılıp ve etkin iletişim sağlanmaktadır. 
Acil Durumun seviyesine uygun bir iletişim zinciri oluşturulupilgili tüm paydaşlara 
zamanında, doğru ve net bilgi verilmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle acil durum 



seviyesine göre müdahale ekipleri, HSE departman yöneticisi, Genel Sekreter 
veya Kriz masası kurulduğu durumlarda Rektör tarafından yönetilir. Tüm acil 
durumlarda gerçek bilgi ve sonlandırma aşamaları, Rektörlük veya Kurumsal 
İletişim departmanı tarafından yapılarakbilgilendirmeler esas alınmaktadırr. Tüm 
paydaşlarımızdan acil durum süresi boyunca her tür dedikodudan uzak, gereksiz 
manipülasyonlarla önü alınmayacak şekilde oluşacak davranış ve yaklaşımlardan 
kaçınılması beklenmekte olup, dış iletişimi üniversite ilgili departman ve 
yöneticileri tarafından yapılacağını unutmayıp, hiçbir suretle 110, 155, 112 vb kısa 
acil durum telefon numaralarının aranmaması, üniversite acil durum telefonu 
tercih edilmesi istenmektedir. 
• Acil Durum Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 
Özyeğin Üniversitesi, hem acil durumlara hazırlık performansını, hem de acil 
durum yönetim sisteminin performansını izlemek ve iyileştirmek amacıyla 
performans göstergeleri geliştirir ve izler. Objektif ve yol gösterici göstergelerin 
seçilmesine öncelik verilir. Tatbikatlarla, acil durum planının uygulaması esnasında 
somut gerçekleşmeler izlenir ve planda iyileştirmeler yapılır. Her tatbikat sonrası 
değerlendirme raporu tüm paydaşlara duyurulur.
• Gözetim ve Denetim
Belirlenen kurallara uyumun izlenmesi amacıyla gözetim ve denetimler sistematik 
olarak planlı bir şekilde yapılır. Nitelikli çalışan tarafından yapılan gözetim ve 
denetim faaliyetlerinin sonuçları kaydedilir ,değerlendirilir. Bunun sonucunda 
tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler gecikmeksizin planlanarak 
devreye alınır.

Tatbikatlara neden katılmalıyız?
Yangın, Doğal afetler, tıbbi yada ilk yardım gerektiren olaylar, Kavga ve Sabotaj gibi 
normal yaşantıyı sekteye uğratabilecek tüm olaylara karşı hazırlıklı olmak, can ve mal 
kaybını önleyecek ve kayıpları minimuma indirecektir. Bu sebeple Üniversitemizde 
HSE Departmanı öncülüğünde Acil durumlara hazırlık çalışmaları yapılmakta ve 
tatbikatlar periyodik olarak tekrarlanmaktadır.

Bu tatbikatların amacı, hem sizlere alışkanlık kazandırmak hem de mevcut sistemleri 
test etmek, gerekiyorsa yeni sistemler ve yöntemler geliştirmektir.  İnsanlar hatta 
tüm canlılar panik halinde bilinçsizce hareket ederek hayatlarını tehlikeye atarlar. 
Katılacağınız her tatbikatın sizin bilinçaltınızda oluşturacağı algı sayesinde,  acil 
durumda daha bilinçli olacak, kaçış yollarını keşfetmeniz ve o anı canlı olarak 
yaşamanıza imkan sağlayacaktır.



Acil Durumda veya Öncesinde Genel Görev ve Sorumluluklarımız 
(Tüm çalışanlar ve öğrenciler)

• Acil durum kaçış planlarını incelemek,
• Tatbikatlara katılmak,
• Acil durum planlarını bilmek ve uygulamak,
• Eğitimlere katılmak,
• Gördükleri ve bildikleri olumsuz durumları # 9 911 numaraya bildirmek, 
• Acil durum oluştuğunda öncelikle kendi sağlığını ve güvenliğini sağlamak,
• Acil durumlarda görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymakla 

yükümlüdürler.
Acil durum/tatbikat anonsu duyduğunuzda;

• Acil durum/tatbikat anonsunu duyduğunuzda, paniğe kapılmadan     bulunduğunuz 
alanı terk ederek, acil kaçış levhalarını takip etmeli ve en yakın  t o p l a n m a 
alanına ulaşmalısınız.

• Acil durum ekipleri ve kat sorumlularının yönlendirmelerine uyun.
• Toplanma bölgesinde bulunan görevlilerin talimatlarına uyun.
• Tehlike geçmiştir anonsunu duymadan binaya girmeyin.
• Gördüğünüz her türlü aksaklığı ilgili birimlerle mutlaka paylaşın.

Acil durum ekipleri
Acil durumlarda, acil durum hattından/telefonundan güvenlik merkezine bildirilen 
olayla ilgili, devlet kurumlarından yetkili ekipler gelene kadar kampüsümüzde 
ilk müdahalelerin yapılabilmesi için ekipler kurulmuş, eğitilmiş ve ekipmanlarla 
donatılmıştır. Acil durum kat sorumluları belirlenip, eğitimleri tamamlanarak, sizleri 
yönlendirecek olan bina kat sorumlularının yönlendirmelerine uymanız gerekmektedir.

1. Söndürme Ekibinin Görev ve Sorumlulukları

Yangın dolabı ve tüplerinin kontrolünü sağlar. Küçük ve büyük yangın durumlarında 
gerekli aksiyonları alır, yardım geldiği takdirde yardım ekibi liderinin talimatı 
doğrultusunda destek verir.

2. İlk Yardım Ekibi

Üniversite Sağlık birimi yöneticisi veya en yetkili doktor liderliğinde yaralılar için 
ilk müdahaleleri yapar. Olay yerine gelen sağlık personeline yardımcı olur, gerekli 
durumlarda hastanelere sevk eder, sevk edilen hasta/yaralıların takibin sağlar.

3. Kurtarma Ekibi

Acil Durum yerine gerekli malzemelerin ulaştırıldığından emin olur, yaralı ve hastaları 
kurtararak ilk yardım ekibine ulaştırır. Tahliye gerektiren acil durumlarda tahliye 
yollarının açık olduğundan emin olur. Canlıların tahliyesini takiben kurtarılması 
gereken evrak ve eşyaları çıkarır koruma ekibine teslim eder.



4. Koruma Ekibi

Güvenlik müdür liderliğinde, tesisin iç ve dış emniyetini sağlar, tahliye kapılarındaki 
giriş çıkışları kontrol ederek olası kapı önü birikmelerinin önüne geçer, toplanma 
bölgesine giriş çıkışları Kriz Masası Yöneticinin talimatlarına uygun kontrol altına 
alır, tahliye olanların sayımını yapar, kurtarılan malzeme ve dökümanların emniyetini 
sağlar.

5. Teknik Destek Ekibi  

Üniversite Kampüs binalarının ve sistemlerinin operasyonunu aksatacak teknik 
arızaların takibini yapar, acil durumda ilgili ve gerekli sistem ve ekipmanların 
kapatılması, devre dışı bırakılması ve/veya bir kısmının güvenli bir şekilde çalışır 
vaziyette tutulmasını sağlar.Gerektiğinde harici müdahale ekiplerine verilmek üzere 
tüm plan ve senaryoları güncel olarak hazır eder.Acil durumlarda Kriz Masasının 
talimatlarına uygun olarak, elektrik, su gibi acil durum kullanım kolaylıklarını kontrol 
eder. Arızaları giderir, hasar gören ya da arızalanan makine ve cihazların onarımını 
yapar. 

6. Acil Durum Kat Sorumluları

Tahliye yapılması gereken bir acil durum sırasında, sorumlu olduğu kattaki/
mahaldeki insanların düzenli tahliye yapmasını sağlar. Kattaki/mahaldeki herkesin 
tahliye edildiğinden emin olur. Tahliye edilenleri belirlenmiş olan toplanma bölgesine 
yönlendirir. Sorumlu olduğu katta/mahalde özel desteğe ihtiyaç duyan kişiler (engelli, 
hamile, vb) varsa onların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlar. Toplanma noktasında 
kendi sorumluluğundaki kattaki/mahaldeki herkesin bulunduğundan emin olmak 
üzere Koruma ekibi ile birlikte sayım yapar, eksikleri tespit eder.

TOPLANMA 
NOKTALARI
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AB2

AB3
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P4
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PY1
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P1
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T19

T20

T2
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T18

T1

T17

T11

T7

T6

T9
T8

T4
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HSE Kurulu (Komitesi)
İş sağlığı,  güvenliği resmi kurulu, çevre gereklilikleri ile birlikte düşünülmüş ve 
genişletilmiş,  Güvenli Yaşam ve Çevre kurulu haline dönüştürülmüştür. Kurul, 
mevzuatın yönlendirdiği şekilde bulunması gereken idari üyelerin yanında, 
akademik ve öğrenci temsilcileri ile genişletilmiştir. Kurul üyelerinin tamamı, 
kampüs süreçlerinin güvenli yaşam ve çevre perspektifi ile analiz yapmak ve katkı 
vermek şansına sahip olup,  periyodik olarak toplanarak  aldığı resmi nitelik taşıyan 
tavsiye kararlarını, üst yönetime sunmaktadır. 

HSE Topluluğu (HSE Community Student Club)
HSE Community Student Club , HSE yönetim sistemleri gereği, çevreci ve güvenli 
bir yaşam anlayışının öğrenciler arasında benimsenmesini ve yaygınlaşmasını 
sağlayarak uluslararası kabul görmüş bir kültürün devamını sağlayan bir öğrenci 
topluluğu olarak aktif görev almaktadır. Öğrenci topluluğumuzun düzenlediği 
etkinlikler doğrultusunda sağlık, güvenlik, çevre anlayışının nasıl korunacağı saygı 
içerisinde diğer öğrencilerimize sunulmaktadır.  

Etkinliklerimiz içerisinde belirli haftalara göre planlama yapılmakta daha sonra 
toplantı eşliğinde organizasyonu gerçekleştirilmektedir. 

1. Oryantasyon gününde yeni öğrencilerimize yapılan HSE oryantasyonu,
2. Mecburi ve seçmeli SEC 101 dersleri

• Güvenli Yaşam, Çevre Genel Kurallar ve Yaklaşımı  
• Atık Yönetimi,
• Mühendislikte HSE Uygulamaları
• Şantiyelerde HSE Uygulamaları
• Trafik Eğitimi
• İlk Yardım Eğitimi

3. Nefes Egzersizi, 
4. Kızılay Kan Bağışı, 
5. Bağımlılık konulu seminer, 
6. Arama Kurtarma Eğitimi, 
7. Emniyet Kemeri Simülasyonu, 
8. Çevre Günü,
9. Su günü
10. Dünya Çiftçi günü,
11. Tatbikatlarda aktif gözlemcilikler






