
EMNİYET VE KILAVUZ SERVİSİ

1. SERVİSİN KURULUŞU
1 Servis amiri
1 Servis Amiri yardımcısı
92 Ekip personeli
Toplam 94 kişidir.

2. GÖREV VE TOPLANMA YERİ
Görev ve toplanma yeri Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası sağ ön bahçe

alanıdır.. EK Kroki de gösterilmiştir.

Görevi:
 Barışta mevcut emniyet ve trafik teşkilatı; olağanüstü hal veya seferdeki

tehlike  zamanlarında  halka  yardım  etmek,  panik  ve  kargaşalıkları
önlemek, sükûnet, emniyet ve asayişi sağlamak ve trafiği düzenlemek
gibi  hizmetleri  karşılamak  üzere  barıştan  seçilecek  ve  yetiştirilecek
mükellef personelle artırılmak suretiyle genişletilir.

 Patlamayan bombaların diğer şüpheli cisimlerin ve KBRN maddeleri ile
bulaşmış sahaların tehdit ve kontrol altına alınması ve tahliye işlerine
yardım da bu servislerin görevleri arasındadır.

3. PERSONELİ
Personelin adları, soyadları, doğumları, işleri ve adresleri ile EK1 dedir 

4. SERVİS AMİRİNİN GÖREVİ
a. Servis personelinin eğitilmesi ve görevlerinin tebliğ ve tespiti.
b. Değişikliklerin tespiti.
c. İş Bölümü.
d. Eğitim ve donatım gibi hususlarla ilgili olarak verilen görevler.
e. Diğer  servis  amirleri  ile  barışta  ve  olağanüstü  hallerde sürekli  karşılıklı

işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak. 

5. SERVİSİN GÖREVLERİ
a. Müessesenin iç ve dış emniyetini sağlamak, 
b. Şüpheli şahısları tespit ve polise haber vermek,
c. Tehlike  sıralarında  personelin  sivil  savunma  talimat  ve  isteklerine  uygun

şekilde hareketlerini düzenlemek, kılavuzluk etmek, 
d. Panik ve kargaşalıkları ve moral bozucu hareketleri önlemek,
e. Trafiği kontrol etmek,
f. Taarruz devresi sonrasında yağmacılığı önlemek, kurtarılan malları emniyet

altında bulundurmak,
g. KBRN maddeleri ile bulaşmış sahalar ve patlamamış bomba veya mermilerin

yerlerini tespit ve halkın yaklaşmasına mani olmak,
h. Gizleme ve karatma tedbirlerini kontrol etmek.



SERVİSİN HAREKET VE FAALİYETİ

6. OLAĞANÜSTÜ HALDE VEYA SEFERDE
a) Yoklama:  Servis  amiri  tarafından  personelin  yoklamalarının  yapılması,

taarruz  ihtimaline  karşı  hazırlıklı  olmalarının  ikaz  ve  alarm  sırasında
hareket tarzlarının tebliği;

b) Malzeme ve teçhizat: Olağanüstü halden itibaren sivil savunma malzeme
ve teçhizatı amir ve yardımcısının talimatı ile servislerine sevkiyatı yapılır.

c) Emniyet  tedbirleri:  Fakülte  Binaları  girişinde  güvenlik  görevlileri
tarafından  kontrol  yapılmaktadır.  Fakülte  binası  ve  Kampüs  içerisinde
güvenlik  kameraları  mevcuttur.  Ayrıca  Kampüs  içerisinde  güvenlik
görevlileri 24 saat esası ile görev yapmaktadır.

d) Gizleme  tedbirleri:  Olağanüstü  hallerde  eğer  gizleme  tedbiri  almak
durumunda kalındığı takdirde gizleme işlerine ve çevre emniyetini almak.

7. İKAZ VE ALARM SIRASINDA (RADYOAKTİF SERPİNTİ İHBARI DAHİL)
a) Personeli  gözetleme:  İkaz  alarm  ve  radyoaktif  serpinti  ve  ihbarında

personelin  ilk  anda  bulundukları  yerde  korunmaları  sonrasında  sığınak
olabilecek  yerlerden  istifade  etmeleri  servis  elemanlarının  yardım  ve
gözetiminde sağlanacaktır.

b) Kapı  ve  pencereler:  Tüm personel,  hangi  personel  hangi  pencerelere
yakınsa bir başkasının kapı ve pencereleri kapatmalarını beklemeden kapı
ve pencereleri  kapatacaktır. Daha sonra,  belirlenen görevliler  kontrolleri
yapacaktır.

c) Işıkların söndürülmesi:  Işıkların söndürülmesi  ile ilgili  talimat geldikten
sonra;  söndürülmesi  istenen  dış  ışıklar  teknik  servis  tarafından
söndürülecektir. Bir kısmı da maskelenecektir. Emniyet ve Kılavuz servisi
bu ışıkların maskelenmesine yardımcı olacak aynı zamanda söndürülmesi
istendiği halde açık kalanlar varsa müdahale edecektir.

d) Sığınma:  Servis  personeli  aldıkları  direktifler  doğrultusunda  kurum
personelinin sığınak olabilecek yerlere sevki konusuna yardımcı olurlar.

e) Panikleri önleme: Servis amiri, amir yardımcısı ve servis personeli kurum
personeline  aldıkları  tedbirleri  anlatarak  panik  durumunu  engellemeye
çalışırlar.

f) Radyasyon tehlikesinde:  Radyoaktif  serpinti  tehlikesi  ihbarı  alındıktan
sonra  en  seri  şekilde  sığınaklara  gidilir.  Radyasyon  tehlikesi  olduğu
bildirilmiş ve tahliyesi istenmekte ise hızlı bir değerlendirmeden sonra araç
durumuna da bakarak en hızlı  şekilde sevkin gerçekleşmesine yardımcı
olur.  Radyasyon  tehlikesi  olduğu  bildirilmiş  ve  sığınaklarda  kalınması
isteniyorsa en az 10 gün süre ile sığınaklarda kalmak için gerekli tedbirler
alınır.

8. ANİ (İHBARSIZ TAARRUZDA)
En kısa zamanda kurumdaki personel bulundukları binaların sığınak, sığınak

olmayan yerlerde alt ve bodrum katlarına ve harici tesislerden korunabilecek mahfuz
yerlere girmeleri konusunda emniyet ve kılavuz servisi yardımcı olur.

9. TEHLİKE GEÇTİKTEN SONRA
a. Zararlı faaliyetlere karşı tedbirler:  Servis elemanları tarafından yağma

hareketlerine karşı tedbir alınacak ve şüpheli harekette bulunanlar gözetim
altına alınacaktır.



b. Bulaşmış  sahaların  tahdidi:  KBRN  maddeleri  ile  bulaşmış  veya
patlamamış bomba ve mermilerin bulunduğu yerler servis elemanlarınca
eldeki  imkânlar  çerçevesinde  saptanmaya  çalışılacaktır.  İmkânların
yetersiz  olduğu  durumlarda  da  İl  Afet  ve  Acil  Durum  Müdürlüğü,  İl
Jandarma  Komutanlığı,  İl  Emniyet  Müdürlüğü  ve  konuyla  ilgili  diğer
kurumlardan yardım alınacaktır.

c. Personelin  normale  dönmesi:  Tehlike  geçti  haberi  bütün  kurum
personeline duyurularak servis personeli tarafından sükûnet ile iş başına
gitmeleri sağlanır.

d. Trafiğin  düzenlenmesi:  Kurum  içindeki  trafiğe  açık  alanlarda  bulunan
araçların normal trafik düzeni sağlanır.


