
ZİYARETÇİ GİRİŞ/ÇIKIŞ KURALLARI 

· Okul ziyareti için ziyaret edilecek birimden önceden randevu alınır. 

· Randevu alınan birim dışında başka birim ve yerlere gidilemez. 
· Kampüs içerisinde farklı alanlara gidilmesi gerektiği durumlarda mutlaka

ilgili birimlerce eşlik edilir. 

· Kampüs içerisinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır. 
· Ziyaretçi giriş/çıkış saatleri ziyaretçi güvenlik birimi tarafından Ziyaretçi

Kayıt Defteri’nekayıt edilir. 

· Gerektiğinde ziyaretçiye verilen Kişisel Koruyucu Donanımları ziyaretçi
kurumda bulunduğu sürece kullanılır. 

· Ziyaretçiler için tahsis edilen park yerleri dışında başka yerlere araç park

edilmez. 
· Gerek güvenlik gerekse sağlık için konulmuş uyarı işaret ve levhalarına

uyulur.
· Kampüs içerisinde izinsiz fotoğraf veya film çekimi yapılamaz.

· Hiçbir alet, makine ve ekipmanlara izin almadan dokunulmaz, kullanılmaz. 

ZİYARETÇİ ACİL DURUM KURALLARI

· Ziyaretsırasındapersonelinçalışmasınıengelleyicive tehlikeli olabilecek hareketlerde 
bulunulmaz. 

· ZiyaretçiveTedarikçilergeldikleribiriminyetkililerince sevk ve idare edilir. 
· Acil durum

sireniduyulduğundakaçışyollarıveokultahliyeekibininyönlendirmeuyarılarıdikkatealın
arak, paniklemedenvekoşmadanhızlı adımlarla kampüs terk edilir. 

· Binayıterkederkentahliyeekibinindirektifleridoğrultusundahareketedilir ve asla geri
dönülmez. 

· Ziyaretçi “ZiyaretçiKayıtDefteri”neatmışolduğuimzaile,
okulunbelirlediğitümkurallarauymakzorundaolduğunukabulvebeyanetmişolur. 

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ANKARA OKULLARI 
ISO 45001 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

h5¢« DŜƭƛǒǘƛǊƳŜ ±ŀƪŦƤ !ƴƪŀǊŀ hƪǳƭƭŀǊƤ ƻƭŀǊŀƪ, ǀƐǊŜƴŎƛƭŜǊƛƳƛȊ ve çalışanlarımız ōŀǒǘŀ ƻƭƳŀƪ ǸȊŜǊŜ ǘǸƳ ƛƭƎƛƭƛ 
ǘŀǊŀŦƭŀǊƤƳƤȊƤƴ ǎŀƐƭƤƪ ǾŜ ƎǸǾŜƴƭƛƪƭŜǊƛ ƛœƛƴ ƎŜǊŜƪƭƛ ƪƻǒǳƭƭŀǊƤ ǎŀƐƭŀƳŀƪ ǀƴŎŜƭƛƐƛƳƛȊŘƛǊΦ .ǳ ƪŀǇǎŀƳŘŀΤ 

√ ¢ŜƘƭƛƪŜƭŜǊƛ ƻǊǘŀŘŀƴ ƪŀƭŘƤǊƳŀȅƤΣ ƛǒ ǎŀƐƭƤƐƤ ǾŜ ƎǸǾŜƴƭƛƐƛ ǊƛǎƪƭŜǊƛƴƛ ŀȊŀƭǘƳŀȅƤΣ 

√ {ŀƐƭƤƪΣ ƎǸǾŜƴƭƛƪ ǾŜ ǊŜŦŀƘ ƪƻƴǳƭŀǊƤƴŘŀ Ǌƻƭ ƳƻŘŜƭ ƻƭƳŀȅƤΣ ƎǀǊǸƴǸǊ ƭƛŘŜǊƭƛƪ ǎŀƐƭŀƳŀȅƤ ǾŜ ƎŜƭŜŎŜƪ ƴŜǎƛƭƭŜǊŜ 
ǎŀƐƭƤƪ ǾŜ ƎǸǾŜƴƭƛƪ ƭƛŘŜǊƭŜǊƛ ȅŜǘƛǒǘƛǊƳŜȅƛΣ 

√ 4ŀƭƤǒŀƴƭŀǊƤƳƤȊƤƴ ǾŜ ƛǒ ōƛǊƭƛƐƛ ƛœƛƴŘŜ ōǳƭǳƴŘǳƐǳƳǳȊ ǘǸƳ ǇŀȅŘŀǒƭŀǊƤƳƤȊƤƴΣ ƛǒ ǎŀƐƭƤƐƤ ǾŜ ƎǸǾŜƴƭƛƐƛ ōƛƭƛƴœ ǾŜ 
ŦŀǊƪƤƴŘŀƭƤƪƭŀǊƤƴƤ Ŝƴ Ǹǎǘ ǎŜǾƛȅŜŘŜ ǘǳǘƳŀȅƤΣ ǎŀƐƭƤƪ ǾŜ ƎǸǾŜƴƭƛƪ ƪǸƭǘǸǊǸƴǸ ōƛǊ ȅŀǒŀƳ ǘŀǊȊƤ ƘŀƭƛƴŜ ƎŜǘƛǊƳŜȅƛΣ 

√ Tǒ ƪŀȊŀƭŀǊƤƴƤ ǾŜ ƛǒ ȅŜǊƛƴŘŜƴ ƪŀȅƴŀƪƭŀƴŀōƛƭŜŎŜƪ ƘŜǊ ǘǸǊƭǸ ǎŀƐƭƤƪ ōƻȊǳƭƳŀƭŀǊƤƴƤ ǀƴƭŜƳŜƪ ǾŜ ǎŀƐƭƤƐƤƴ 
ƛȅƛƭŜǒǘƛǊƛƭƳŜǎƛ ƛœƛƴ ǎŀƐƭƤƪƭƤ ǾŜ ƎǸǾŜƴƭƛ œŀƭƤǒƳŀ ƻǊǘŀƳƭŀǊƤ ƻƭǳǒǘǳǊƳŀȅƤΣ 

√ hƭŀǎƤ ƻƭŀȅƭŀǊ ǾŜ ŀŎƛƭ ŘǳǊǳƳƭŀǊ ƛœƛƴ ƘŜǊ ŘǳǊǳƳ ǾŜ ƪƻǒǳƭŘŀ ƘŀȊƤǊ ƻƭƳŀȅƤΣ  

√ Tǒ {ŀƐƭƤƐƤ ǾŜ DǸǾŜƴƭƛƐƛ ¸ǀƴŜǘƛƳ {ƛǎǘŜƳƛ yŜǘƪƛƴƭƛƐƛƴƛƴ ǎǸǊŜƪƭƛ ŀǊǘǘƤǊƤƭƳŀǎƤ ƛœƛƴ ƎŜǊŜƪƭƛ ǘǸƳ ƪŀȅƴŀƪƭŀǊƤ ǎŀƐƭŀƳŀȅƤΣ
  
√ {ŀƐƭƤƪ ǾŜ ƎǸǾŜƴƭƛƪ ƪǳǊǳƭƭŀǊƤƴƤ ƻƭǳǒǘǳǊŀǊŀƪ onlara ǎǸǊŜƪƭƛ ŘŜǎǘŜƪǘŜ ōǳƭǳƴƳŀȅƤΣ 
 
√ ¢ŜƪƴƻƭƻƧƛƪ ƎŜƭƛǒƳŜƭŜǊƛ ǘŀƪƛǇ ŜŘŜǊŜƪΣ ȅŜƴƛƭƛƪœƛ ǾŜ ǳȅƎǳƭŀƴŀōƛƭƛǊ Ŝƴ ƛȅƛ ǳȅƎǳƭŀƳŀ ȅǀƴǘŜƳƭŜǊƛƴƛ ƪǳƭƭŀƴŀǊŀƪ 
ƘƛȊƳŜǘ ǾŜ ŦŀŀƭƛȅŜǘƭŜǊƛƳƛȊƛ Ŝƴ Ǹǎǘ ƳŜƳƴǳƴƛȅŜǘ ǎŜǾƛȅŜǎƛƴŘŜ ǎǸǊŘǸǊƳŜȅƛΣ 

√ 4ŀƭƤǒŀƴ ƎǀǊǸǒ ǾŜ ƪŀǘƤƭƤƳƤƴƤ ƘŜǊ ǎŜǾƛȅŜ ǳȅƎǳƭŀƳŀŘŀ ƎǀȊ ǀƴǸƴŘŜ ōǳƭǳƴŘǳǊƳŀȅƤΣ  

√ 4ŀƭƤǒŀƴƭŀǊƤƳƤȊƤƴ ǎƻǎȅŀƭ ǊŜŦŀƘΣ ŜǎŜƴƭƛƪΣ Ǉǎƛƪƻǎƻǎȅŀƭ ƛȅƛƭƛƪ Ƙŀƭƛ ƛœƛƴ ǎǸǊŜƪƭƛ ƪŀǘƪƤ ǎŀƐƭŀƳŀȅƤΣ 

√ Tǒ ǎŀƐƭƤƐƤ ǾŜ ƎǸǾŜƴƭƛƐƛ ƛƭŜ ƛƭƎƛƭƛ ǘǸƳ ȅŀǎŀƭ ǾŜ ŘƛƐŜǊ ǒŀǊǘƭŀǊŀ ǳȅƳŀȅƤΣ 

√  ¢ǸƳ ŦŀŀƭƛȅŜǘƭŜǊƛƳƛȊŘŜΣ Tǒ {ŀƐƭƤƐƤ ǾŜ DǸǾŜƴƭƛƐƛ ¸ǀƴŜǘƛƳ {ƛǎǘŜƳƛ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǎƤƳƤȊƤ ǎǸǊŜƪƭƛ ƛȅƛƭŜǒǘƛǊƳŜȅƛΣ  

√ {ŀƐƭƤƪƭƤ ǾŜ ƎǸǾŜƴƭƛ ōƛǊ œŀƭƤǒƳŀ ƻǊǘŀƳƤ ȅŀǊŀǘƳŀƪ ƛœƛƴ ǘǸƳ ǇŀȅŘŀǒƭŀǊƤƳƤȊƭŀ ƛǒ ōƛǊƭƛƐƛ ƛœŜǊƛǎƛƴŘŜ œŀƭƤǒŀǊŀƪ ƛǒ 
ƎǸǾŜƴƭƛƐƛƴŘŜ ǀǊƴŜƪ ǾŜ ƭƛŘŜǊ ōƛǊ ƻƪǳƭ ƻƭƳŀȅƤ,  

ǘŀŀƘƘǸǘ ŜŘŜǊƛȊΦ 

                                                                                                       
h5¢« D9[T ¢Twa9 ±!YCL ANKARA OKULLARI

KURUCU TEMSİLCİSİ
Deniz KESKİN




