
KAMPÜSTE
GÜVENLİ
YAŞAM!

Kampüs girişinde güvenlik görevlilerine geldiğiniz birimi belirterek, kimlik bildirimi yapınız.
Kampüsümüzde hız sınırlaması 30 km’dir ve tek yönlü yollar bulunmaktadır.
Hız sınırlamalarına ve trafik işaretlerine uyunuz. Araç kullanırken telefon kullanmayınız.
Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız, takmayanları uyarınız.
Araçlarınızı park alanında belirlenmiş yerlere ve olası acil durumlarda kolay çıkış sağlayacak (çıkış yönüne bakacak) şekilde park ediniz.
Etkinlik yapılan alanı habersiz terk etmeyiniz.
Kampüsümüzde sigara içilmemektedir.
Yapılacak etkinliklerde gerekli olan Kişisel Koruyucu Ekipmanlarınızı getirmeyi unutmayınız.
Karşılaştığınız tehlike oluşturan, evcil olmayan canlılar ile ilgili görevlilere bilgi veriniz. Olası acil durumlarda derhal revirden
(02165856244) destek isteyiniz.
İş Sağlığı ve Güvenliği uyarı işaretlerine uyunuz. Yetkili personelin giriş izni bulunan yerlere girmeyiniz.
Elektrik gibi uzmanlık gerektiren teknik işler için okulumuzun uzman personelinden destek isteyiniz.
Arızalı ya da riskli gördüğünüz mekanik, elektrik veya elektronik ekipmanları, spor aletlerini kullanmayınız.
Havuz ve spor alanları gibi ortak kullanılan alanlarda belirlenmiş kurallara ve emniyet tedbirlerine uyunuz. Havuz kullanımında, eğitmen
ve cankurtaranlarımıza öğrencilerin yüzme deneyimleri ile ilgili bilgi veriniz. Havuz yetkililerine bilgi vermeden ve cankurtaran olmadan
havuzu kullanmayınız.
Atıklarınızı sınıflandırılmış atık kutularına atınız.
Diyabet, alerji gibi kronik rahatsızlıkları olan öğrencilerinizin listesini tutunuz, gerekirse okul doktorumuz ile bu bilgileri paylaşınız.
Tıbbi müdahale gerektiren her türlü acil durumda reviri (02165856244) arayınız ve size en yakın görevliden yardım isteyiniz.

Koç Okulu kampüsünde güvenli yaşam kültürünün gereği olarak yapılan düzenlemelere ilişkin
bilgilendirmeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Kampüste bulunduğunuz süre içinde tanık olduğunuz riskleri, tehlikeleri, "ramak kala" durumları
ve güvenli yaşam kültürümüzün gelişmesine katkı sunacağını düşündüğünüz geri

bildirimlerinizi isgcevre@koc.k12.tr adresine gönderebilirsiniz.
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Acil Durum
Telefonları

Deprem anında, sağlam olduğunu düşündüğünüz, devrilmeyecek bir eşyanın yanında, deprem bitene kadar
Yat-Korun-Tutun uygulaması yaparak kendinizi koruyunuz. Deprem bittikten sonra binayı tahliye ediniz.

Yangın anında, yangın alarm butonuna basınız ve yüksek sesle etrafınızdakileri uyarınız. En güvenli çıkıştan
binayı tahliye ediniz. Güvenli bir noktada itfaiyeye (110) ve size en yakın yetkiliye bilgi veriniz. Sizi riske
sokacak hiçbir müdahalede bulunmayınız.

Tahliye gerektiren durumlarda, asansörleri ASLA kullanmayınız. Panik yapmadan, acil durum işaretlerini
takip ederek, koşmadan hızlı bir şekilde binayı tahliye edip yönlendirme tabelalarını izleyerek toplanma
alanına gidiniz. Toplanma alanında Acil Durum Yönetimine isminizi kayıt ettirerek yoklama veriniz.

Sizin için risk oluşturacak olaylara müdahale etmeyiniz. Derhal size en yakın yetkiliye bilgi veriniz. Bu alanda
eğitim almış acil durum ekiplerimizin yönlendirmelerine uyunuz.

AFET
DURUMLARINDA

Kampüs İçinde Olası Acil Durumlar İçin:

Acil çıkış yollarını ve toplanma alanlarını öğreniniz (bkz. Kampüs Planı)

REVİR : 02165856200/6244 & 02165856200/ 6217
GÜVENLİK: 02165856200/6000
ACİL DURUM KOORDİNATÖR YRD.: 02165856200/ 6207
İSG UZMANI :02165856200/6620

Öğrencilerin Afet/Acil Durum Aile İrtibat bilgilerini yanınızda bulundurmayı
unutmayınız. Gerektiğinde Acil Durum Yönetimine ibraz ediniz.
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KAMPÜS
VAZİYET
PLANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Koç Okulu (“Kurum”) tarafından
işlenebilecektir. Bu konudaki detaylı bilgiye www.koc.k12.tr adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan

Koç Okulu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
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