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II. PLANLAMA SÜREC‹
E¤itim kurumlar›n›n herhangi bir afet durumunda do¤ru ad›mlar› atabilmesi için bir Afet Acil
Yard›m Plan›’na ihtiyac› vard›r. Bu kurumlara özel tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin analiz
edilmesi, afet yönetiminin amaçlar› ve ilkeleri çerçevesinde kaynaklar›n sevk ve idaresinin bir plan
çerçevesinde ele al›nmas› gerekir.

Planlama çal›flmalar›n›n bir sürece dayal› oldu¤u ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Planlar, olas› tehli-
keleri, bu tehlikelerin oluflmamas›n›n veya olufltu¤u takdirde sonuçlar›n›n en aza indirgen-
mesinin sa¤lanmas› için yap›lmas› gerekenleri, bu aflamadaki sorumluluk ve yetkileri kapsaya-
cak flekilde haz›rlanmal›d›r. Ayr›ca okullar›n personel, veli ve ö¤rencilerin korunmas›na yönelik
taahhütleri vard›r. Bu nedenle, planlamaya bafllamadan önce ilgili mevzuat dikkatlice incelen-
melidir.

Bir okul yöneticisi, afet yönetim planlay›c›s› olarak deprem s›ras›nda okuldaki herkesin
emniyetini sa¤lamaktan sorumludur. Deprem ve di¤er afetlere haz›rl›k ve Afet Acil Yard›m
Plan›’n›n baflar›l› bir biçimde gelifltirilmesinde en önemli kifli okul yöneticisidir. Onun deste¤i ve
kararl›l›¤›, çal›flanlar›n iflbirli¤ini sa¤lamak aç›s›ndan çok önemlidir.

Planlamada her okul ilk aflamada mutlaka flunlar› sa¤lamal›d›r:

• Ö¤rencilerinin ve çal›flanlar›n›n deprem ve di¤er afetler s›ras›nda ne yapacaklar›n› bildiklerin-
den emin olmak

• Tüm velilere ve çal›flanlara duyurulan bir tahliye yöntemi belirlemek
• Telefon sisteminin çal›flmamas› durumunda, yerel ve/veya merkezi yard›m kurulufllar›yla

ba¤lant› kurma olana¤›na sahip olmak
• Can güvenli¤i aç›s›ndan en ciddi tehlikeyi oluflturan yap›sal ve yap›sal olmayan 

riskleri belirleyip, mümkün oldu¤unca ortadan kald›rmak
• Ö¤rencileri ve çal›flanlar›, okulun Afet Acil Yard›m Plan› konusunda bilinçlendirmek

için e¤itmek

Planlamaya bafllamadan önce yasal gereklilikleri gözden geçirmek gerekir. Günümüzde
e¤itim kurumlar›nda afetlerden korunmayla ilgili çal›flmalar›n yasal dayanaklar› için mevzu-
atta do¤rudan madde numaras›yla baflvurulacak bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bununla
birlikte, Milli E¤itim Bakanl›¤› 1999 y›l›nda “Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flma Hizmetleri Yönergesi” bafll›kl› bir düzenleme yapm›flt›r. Bu yönergenin dayana¤› ise
“222 say›l› Kanun, 1739 say›l› Kanun, 3797 say›l› Kanun, 4306 say›l› Kanun, 4123 say›l› Afet
Yasas›” fleklinde belirtilmifltir.

Afla¤›da, afet ve acil durumlarda yap›lacaklarla ilgili yasa ve yönetmelikler, Resmi Gazete'de yer
ald›¤› tarih ve numara belirtilerek s›ralanm›flt›r: 
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• Umumi Hayata Muas›r Afetler Dolay›s›yla 
Al›nacak Tedbirlerle Yap›lacak Yard›mlara Dair 
Kanun (25 May›s 1959 tarih ve 10213 say›l› 
Resmi Gazete)

• 4390 say›l› Binalar›n Yang›ndan Korunmas› 
Hakk›nda Yönetmelik 

• Afetlere ‹liflkin Acil Yard›m Teflkilat› ve 
Planlama Esaslar›na Dair Yönetmelik (8 May›s 
1988 tarih ve 19808 say›l› Resmi Gazete)

• Do¤al Afetler ve Zararlar›ndan Korunma Yollar›
Ö¤retim Program› (2506 say›l› Tebli¤ler Dergisi)

• 7126 say›l› Sivil Savunma Kanunu
• 6/3150 say›l› Sivil Savunma ile ‹lgili fiahsi 

Mükellefiyet, Tahliye ve Seyreklefltirme, 
Planlama ve Di¤er Hizmetler Tüzü¤ü

• 6/3150 say›l› Sivil Savunma ile ‹lgili Teflkil ve 
Tedbirler Tüzü¤ü 

Öncelikle afetlere ve acil durumlara karfl› okulunuzun ne kadar haz›rl›kl› oldu¤unu belir-
lemelisiniz. Örne¤in, çal›flanlar›n›z ilk dakikalarda ne yapaca¤›n› biliyor mu? Personelinizi,
ö¤rencilerinizi, velileri ve di¤er ziyaretçilerinizi nas›l yönlendireceksiniz? 

Baz› okullar›n afet ve acil durumlara karfl› bir veya birkaç plan› bulunuyorsa da, bu planlar
genellikle uluslararas› standartlarda de¤ildir. Okulunuzun genel yönetim ifllemlerinde ya
da özel afet planlama çal›flmalar›ndaki yeterlili¤ini saptamak için, Ek-1’deki kontrol listesi-
ni gözden geçirmeniz tavsiye edilir. E¤er Ek-1’deki bütün sorulara “Evet” diyebiliyorsan›z,
okulunuzun herhangi bir afete karfl› haz›rl›kl› oldu¤u söylenebilir. “Hay›r” ve “Emin
de¤ilim” cevaplar› ise plan›n›z›n gelifltirilmesi gereken yerleri oldu¤unu gösterir. E¤er bir-
den fazla “Hay›r” demiflseniz, gerçek bir afette ciddi problemlerle karfl›laflacaks›n›z
demektir.

PLANLAMA ADIMLARI

Afet yönetimi ve özellikle de planlama, ekip çal›flmas› gerektirir. Bu çal›flmada okul yönetiminin
deste¤inin al›nmas› ve kat›l›mc› bir yaklafl›m izlenmesi esast›r. Bu nedenle, okulunuzda planla-
ma ifllemine bafllamak için öncelikle bir Planlama Ekibi kurun.

Planlama çal›flmalar› afet öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda yap›lacak eylemleri içerir; yani
plan›n sadece afet an›nda yap›lacaklar› içerdi¤i düflünülmemelidir. Afetlerden önce yap›lacak
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haz›rl›klar afet s›ras›ndaki ve afetten sonraki davran›fllar› etkiler. Örne¤in bir s›n›ftaki yap›sal
olmayan riskleri saptay›p ortadan kald›rmak, yaralanmalar› bir ölçüde azaltacakt›r. 

Afet Acil Yard›m Planlar›’n›n temelde can ve mal kayb›n› engellemek ve e¤itim süreklili¤ini
sa¤lamak gibi üç ana hedefi vard›r. Bu hedeflere ulaflmak için ara hedefler ise flunlard›r:

• Afetlerin yol açabilece¤i birincil ve ikincil tehlikeleri kontrol ederek tahliye yollar›n›n 
güvenli¤inden emin olmak

• Personel ve ö¤renciler aras›nda ç›kabilecek panik ve kargaflay› önlemek
• Güvenli tahliyeyi gerçeklefltirmek
• Tahliye bölgesine ulaflan personel ve ö¤renci mevcudunu belirlemek
• Bafllang›ç halindeki yang›nlara müdahale etmek
• Tehdit oluflturabilecek veya yang›na neden olabilecek etmenleri ortadan kald›rmak
• Mahsur kalanlar› –varsa– kurtarmak
• Gerekli durumlarda içeride ve d›flar›da bulunan personele ve ö¤rencilere ilkyard›mda 

bulunmak ve hastanelere nakillerini sa¤lamak
• Okulun emniyetini sa¤layarak velilerin ve flüphe uyand›ran kiflilerin okul bahçesine girifline

ve ö¤rencilerin ç›k›fl›na engel olmak
• Haberleflme ve iletiflim araçlar›n›n çal›flmamas› durumunda en yak›n karakola ve benzer

yerlere haberci göndererek okulun mevcut durum ve ihtiyaç gereksinimlerinin ‹l Afet ve Acil 
Durum Müdürlü¤ü’ne iletilmesini sa¤lamak

• Ö¤renci teslimini kimlik kontrolü ve ö¤renci tan›kl›¤›nda tutanakla gerçeklefltirmek, sürecin
uzamas› halinde acil iafleyi sa¤lamak

• Ailesi gelmeyen ö¤rencileri polis nezaretinde Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü’ne ba¤l› yurtlara
teslim etmek

• Bina ve tesisatlardan kaynaklanabilecek tehditleri ortadan kald›rmak için basit tamir ve 
onar›mlar› gerçeklefltirmek

• Ya¤ma ve talana karfl› okulda güvenlik önlemlerini almak ve önlem al›nmas›na yönelik
talepte bulunmak

• Okul personelinin (ailelerini güvenceye ald›ktan sonra) okulda bulunmalar›n› sa¤lamak
• Ailesi afetten etkilenen personelin geçici bar›nma ve iaflelerinin sa¤lanmas›na yönelik 

olarak  ‹l Afet ve Acil Durum Müdürlü¤ü nezdinde giriflimlerde bulunmak ve gerekti¤inde okul 
hasar görmemiflse çad›r kent gibi bir geçici bar›nma yerine tahsislerine kadar okulda 
kalmalar›na müsaade etmek

• Okulun en k›sa sürede e¤itim ve ö¤retime bafllayabilmesi için gerekli ifl ve ifllemleri yapmak
• Personeli, ö¤rencileri ve acil durum ekiplerini yukar›da s›ralanan süreçlerin gerçeklefltirilmesi yönün-

de e¤itmek, gerekli planlamay› yapmak ve muhtemel bir afetten sonra bunlar› uygulamak

Bir afet s›ras›nda yap›lacaklar› planlaman›z, ö¤rencilerinizin ve çal›flanlar›n›z›n afetlerin
üstesinden gelinebilir olaylar oldu¤unu düflünmelerini kolaylaflt›racak ve afet sonras› hayatta
kal›nabilece¤i konusunda kendilerine güvenlerini art›racakt›r. Deprem gibi hasar verici bir afet
sonras›nda çal›flmalar› nas›l yerine getirebilece¤inizi ve ö¤rencilerinizin psikolojik sorunlar›yla
nas›l bafla ç›kabilece¤inizi düflünmek, günlük yaflamda da okulunuzun düzenli iflleyiflini
sürdürmesine katk›da bulunacakt›r.
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Bu noktada yap›lmas› gereken, mevcut plan›n gerçeklefltirilebilecek maddelere ayr›lmas›d›r.
Bunun için kendi okulunuza özel tehlike unsurlar›n› saptaman›z ve önceli¤i bu maddelere
vermeniz önem tafl›r. Bütün plan›n hemen gerçekleflmesini beklemek bu aflamada gerekli
de¤ildir. 

Okullar›n “afetlere dirençli kurumlar” haline gelmesi ve verdikleri e¤itim ve ö¤retimde
de “süreklili¤in sa¤lanmas› ” için yap›lacak planlama çal›flmalar› flöyle grupland›-
r›labilir:

• Ekiplerin oluflturulmas›
• Tehlike belirleme ve risk analizi
• Zarar azaltma çal›flmalar› ve zarar azaltma planlamas›
• Olay komuta ve acil durum servisleri
• Prosedürler
• E¤itim ve tatbikat
• Yard›mlaflma / Sözleflmeler
• Acil durum malzemeleri

PLAN FORMATI

Bir Afet Acil Yard›m Plan›’nda s›ras›yla Ek-2’deki sayfalar ve bölümlerin olmas› tavsiye edilir. Bu
konulardan baz›lar›n›n aç›klamas›n› ilerleyen bölümlerde, baz›lar›n› da ‹stanbul ‹l Afet ve Acil
Durum Müdürlü¤ü’nün web sayfas›nda bulabilirsiniz (www.istanbuladm.gov.tr).

SÜREKL‹L‹⁄‹N SA⁄LANMASI

Yaz›l› bir Afet Acil Yard›m Plan›’n›n varl›¤› tek bafl›na yeterli de¤ildir. Bu plan›n görevliler
taraf›ndan çok iyi ö¤renilmesi ve uygulanabilmesi gerekir. Bir afet veya acil durumda
görevliler plan› okuyacak zaman bulamaz; hatta bu planlara ulaflamayabilirler. Bu
nedenle, planlar›n y›lda en az iki defa uygulanarak denenmesi ve ö¤renilmesi gerek-
lidir.

Yap›lan tatbikatlarda ve y›ll›k kontrollerde Afet Acil Yard›m Planlar›’n›n eksiklik ve aksakl›klar›
da belirlenip giderilmelidir. Öncelikle okulun imkânlar›n›n elverdi¤i çözümler uygulan›p, büyük
çapta iyilefltirmeler de müdür ya da müdür yard›mc›s› gibi yetkili kiflilerin kontrolünde y›ll›k
yat›r›m planlar›na konulabilir.

Yap›lacak iflleri “öncelik ve önem s›ras›na” göre düzenleyen bir y›ll›k ifl program› ve zaman
çizelgesi oluflturulmal›d›r (Tablo 1). Örne¤in Afet Acil Yard›m Planlar› her e¤itim ve tat-
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bikat sonras›nda de¤erlendirilmeli, ayr›ca her y›l›n ocak ay›nda bir önceki y›l haz›rlanan
faaliyetler ve e¤itimlerin y›ll›k de¤erlendirilmesi yap›lmal›d›r. Okulun bulundu¤u bölgede
ya da baflka bir yerde yaflanan afetler ve olaylar›n y›ll›k de¤erlendirmesinde mevcut plan
gözden geçirilmeli, daha sonra bir rapor haz›rlanarak müdür, müdür yard›mc›s› gibi
yöneticilere sunulmal›d›r. 

Mevcut planlar›n de¤erlendirilip raporlanmas›n›n ard›ndan zarar azaltma, e¤itim, dan›flmanl›k,
k›rtasiye gibi giderlerin de yer ald›¤› bir ilk bütçe haz›rlanmal›d›r. 

Afet Acil Yard›m Planlar›, haz›rlan›p onayland›ktan sonra da belli aral›klarla gözden geçirilmeli,
gerekli yenilik ve de¤iflikliklerle güncellefltirilerek ilgili makama sunulmal›d›r.

Planlar›n haz›rlanmas›ndan, tatbikatlarla gelifltirilmesinden, güncellenmesinden ve gerek-
li ödene¤in y›llara bölünerek tahsis veya bütçeye konulmas›ndan okulun Afet Kurulu
sorumludur. Bütçenin haz›rlanmas›, okul aile birli¤i ile velilerin katk›lar›n›n sa¤lanmas›,
malzeme al›m› ve al›nan malzemelerin bak›mlar›n›n yapt›r›larak ifller halde tutulmas›
önemlidir. 
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Okul: ______________________________________________________________________

Tarih Aktivite Yetkili Kifli Gerçeklefltirildi¤i Tarih

Eylül Okul mekânlar›/tesislerinin ___________       ________________
tehlike analizi

Eylül Tahliye yollar›na ait tehlike analizi ___________       ________________

Eylül Okul kroki/planlar›n›n
güncellenmesi ___________       ________________

Eylül Acil durum telefon numaralar›
ve ilgili kaynaklar›n yenilenmesi ___________      ________________ 

Eylül Uygun özelliklere sahip personel ve
gönüllülerin belirlenmesi ___________       ________________ 

Eylül Okul-d›fl› kaynaklar›n araflt›r›lmas› ve
ikili anlaflmalar›n yenilenmesi ___________       ________________

Eylül Ailelere mesaj gönderilmesi ___________       ________________ 

Eylül Afet yönetimi için görevlendirmelerin 
yap›lmas› ___________       ________________

Eylül Potansiyel tehlikelere göre tahliye
güzergâhlar›n›n belirlenmesi ___________       ________________

Ekim Personel ve ö¤rencilere afet 
yönetimi ve planla ilgili e¤itimin verilmesi ___________       ________________

Ocak Plan›n ve haz›rl›klar›n gözden
geçirilmesi ___________       ________________

fiubat Personel ve ö¤rencilere afet yönetimi
ve planlama e¤itimi verilmesi ___________       ________________

Haziran Plan ve haz›rl›klar›n gözden 
geçirilmesi ___________       ________________

Kontrol eden: _______________________________________________________________

Tarih:  ______________ E¤itim y›l›: _____________________________

Tablo 1. Planlama çal›flmalar› için yap›lmas› tavsiye edilen Y›ll›k Afet ‹fl Plan›’na bir örnek

Tarih     Aktivite Yetkili Kifli        Gerçeklefltirildi¤i Tarih

Okul:

E¤itim y›l›:Tarih:

Kontrol eden:
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III. EK‹P OLMAK

Afete haz›rl›k ve planlama, ekip çal›flmas› gerektirir. Bu
çal›flmada okul yönetiminin deste¤inin al›nmas› ve kat›l›mc›
bir yaklafl›m izlenmesi esast›r. 

Bireysel plan gelifltirip uygulanmamal›, plan baflka bir yer-
den kopyalanmamal›d›r. Tak›m çal›flmas›n› esas al›p
meslektafllar›n›zla bilgi paylaflman›z ve planlama için
gerekli deste¤i alman›z, hepinizde heyecan ve ilginin canl›
kalmas›n› sa¤layacakt›r.

AFET KURULU

Afetlere haz›rl›k ve planlama bireylerin duyarl›l›¤›yla bafllar.
Di¤er bir deyiflle, tüm bireylerin maddi ve manevi deste¤i
olmadan iyi bir afet haz›rl›¤› yap›lamaz. Baflar›l› bir afet plan›
ve organizasyonu için çal›flanlar›n ve yöneticilerin deste¤i ilk
flartt›r. Bu nedenle, kurumlarda her kesimin temsilcilerinin
ve/veya yöneticilerinin kat›l›m›yla “Okul Afet Kurulu”
oluflturulmal›d›r. 

Bu kuruldaki görevlilerin bir k›sm› afet s›ras›nda okulda
sorumluluk üstlenmeyebilir. Dolay›s›yla kurul daha çok zarar
azaltma ve afet haz›rl›klar›n›n yap›l›p yap›lmad›¤›ndan, planla-
man›n gerçekleflip gerçekleflmedi¤inden ve her önemli
konunun bir sorumlusunun olup olmad›¤›n› belirlemekten
sorumludur. Okul Afet Kurulu ayn› zamanda, planlama
çal›flmalar›n› izleyecek ve tatbikatlar› gözlemleyip e¤itimleri
denetleyecektir.

Okul Afet Kurulu’nun bafll›ca görevleri flunlard›r:

a. Afet öncesi kurul baflkan›n›n davetiyle sürekli toplanarak,

• Mevzuata ve kurumun özelliklerine göre, afetlere haz›rl›k için
yap›lmas› gerekli teflkilat, tesisat, hizmet ve tedbirleri, bun-
lar›n planlama flekil ve esaslar›n› incelemek ve belirlemek

• Bu esaslara göre Afet Acil Yard›m Planlar›’n› haz›rlatmak
üzere gerekli personeli görevlendirmek; haz›rlanacak plan-
lar› gözden geçirip tamamlatarak imzalad›ktan sonra, ku- 
rum yöneticisi arac›l›¤›yla yetkili makamlar›n onay›na sunmak

• Planlarla belirlenen teflkil, tesis ve tedbirlerle donat›m ve
e¤itim ifllerinin gerçeklefltirilmesi için yap›lacak çal›flmalar›
koordine ve kontrol etmek

• Bu konularda üyeler ile birimler aras›nda gerekli iflbirli¤ini
ve iflbölümünü sa¤lamak

• Acil Kurtarma servisinde görevli personelin ilde veya

Afetlere haz›rl›kve planlama,bireylerinduyarl›l›¤›ylabafllar. 
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civar illerde oluflabilecek acil durumlarda ‹l Arama Kurtarma Birlik Müdürlü¤ü ile 
çal›fl›labilmesi için gerekli iflbirli¤i ve iflbölümünü düzenletmek

b. Afet an›nda yap›lan müdahalelerin yeterli olup olmad›¤›n› kontrol etmek, önlemleri gözden
geçirerek herhangi bir tehlikeye karfl› gerekli haz›rl›klar›n yap›lmas›n› ve önlemlerin al›nmas›n›
sa¤lamak

c. Afetten sonra hasar durumuna göre kurumun ifller hale getirilmesi ve kullan›lan veya kay-
bolan malzemenin yerine konmas› için gerekli önlemleri almak

Tüm yönetim sistemlerinde oldu¤u gibi, afet ve acil durum yönetimlerinde de okul yönetiminin
sisteme inanmas› gerekir. Okul yönetimi konuyu kabullenmez ve stratejik bir politikayla
çal›flmalar› desteklemezse, mevcut sistem inançtan, kaynaktan yoksun olacak ve en önemlisi
uygulay›c›lar taraf›ndan da önemsenmeyen bir faaliyet haline gelecektir. Böyle bir yaklafl›mda
iyi sonuç al›nmas› beklenemez.

Okul yönetimi, okulun afet ve acil durum haz›rl›klar›yla ilgili taahhüdünü ve deste¤ini göstermek
için bir ifl plan› duyurusu yapmal›d›r. Bu duyuru;

• Plan›n haz›rlanmas›ndaki amac› aç›klamal› ve bu plan›n tüm okulu kapsad›¤›n› belirtmeli,
• Planlama grubunun yap›s›n› ve yetkilerini içermelidir.

Afet Kurulu, Afet Acil Yard›m Plan›’n› oluflturmak üzere bir planlama ekibini görevlendirmek
zorundad›r. Ekibin üyelerinden biri koordinatör olmal›d›r. Oluflturulacak grubun büyüklü¤ü,
okulun gereksinimleri, faaliyetleri ve kaynaklar›yla ba¤lant›l›d›r. Çal›flmalar›n grup halinde
yürütülmesi flu aç›lardan yarar sa¤layacakt›r:

• Plan›n daha fazla insan taraf›ndan benimsenmesi
• Grup elemanlar›n›n ay›raca¤› zaman ve enerjinin art›r›lmas›
• Konulara genifl çerçeveden bak›lmas›

PLANLAMA EK‹B‹

Bu ekip, müdür ya da bir müdür yard›mc›s›, ö¤retmenler, çal›flanlar ve velilerden oluflturula-
bilir. Yetki kullanabilen, gerekli zaman› ay›rabilen ve konuya ilgi gösteren kiflilerin ekibe kat›l›m›
en etkili ve en do¤ru çözümdür. 

Olas› bir afet veya acil duruma karfl› okulun Afet Kurulu taraf›ndan planlama ekibine haz›rlat›lan
“Afet Acil Yard›m Plan›” büyük önem tafl›r. Bu plan afetlerden önce zarar azaltma çal›flmalar› ve
gerekli haz›rl›klara yönelik tedbirleri önerecektir. Ayr›ca afet an›nda korunma ve müdahale yön-
temleriyle afetten sonra hayatta kalmay› sa¤layacak bilgiler de plan sayesinde kazan›lacakt›r.
Bu çal›flmalar okulun tüm birimlerinde ayr› ayr› ve bir bütün olarak yap›lmal›d›r. Böylece okul-
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daki birimler aras›ndaki iliflkilenme, görev, yetki ve sorum-
luluklar Afet Yönetim Sistemi ile aç›kl›¤a kavuflturulmufl
olacakt›r. 

Öncelikle planlama ekibinde kimlerin aktif olarak, kimlerin
dan›flman konumunda görev alabilece¤i belirlenmelidir.
Birçok uygulamada çal›flmalar›n büyük ço¤unlu¤unu bir veya
iki kifli yapar. Ancak, üst yönetimden ve insan kaynaklar›, g›da
güvenli¤i, çevre sa¤l›¤› ve güvenli¤i, halkla iliflkiler, muhasebe
gibi bölümlerden de katk› sa¤lanmas› önemlidir. Di¤er bir
deyiflle, planlama ekibinin üyeleri üst yönetim taraf›ndan yaz›l›
olarak atanmal› ve ifl tan›mlar› aç›k ve net bir flekilde
yap›lmal›d›r.

Planlama çal›flmas›na farkl› birimlerden uzman ve
çal›flanlar›n kat›lmas› önemli ve zorunlu bir flartt›r. Okul Afet
Kurulu ise bu planlama ekibini yönlendirmeli, plan›n haz›rlan-
mas› aflamas›nda gerekli tüm ad›mlar› atma yetkisini gruba
vermelidir. Planlama ekibi üyeleri ile ekip lideri veya koordi-
natörü aras›nda net bir yetki paylafl›m› kurulmal›, fakat bu
durum fikirlerin serbestçe paylafl›m›n› engellememelidir.

AFETE HAZIRLIK EVDEN BAfiLAR

Afetlerde çal›flanlar›n okulda görevlerini yerine getire-
bilmesi için, aileleriyle ilgili kayg›lar› en aza indirgenmifl
olmal›d›r. Di¤er bir deyiflle okullar›n afete haz›rl›¤›,
çal›flanlar›n evinden bafllar. Bu nedenle okul yöneticileri
Ek-3’tekine benzer bir Aile Afet Plan›’n› personele ve
velilere da¤›tmal›, plan›n gereklerini yerine getirmeleri ve
afete haz›rl›k önlemlerini almalar› konusunda onlar› teflvik
etmelidir. 

ÖN

ARKA
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IV. R‹SK ANAL‹Z‹ 

Risk analizi, tehlikerin belirlenmesi ile bafllar. Tehlikelerin
belirlenmesi için at›lacak ilk ad›mlar ise okulda genifl kat›l›ml›
bir arama toplant›s› yap›lmas› ve ciddi sonuçlara yol açabilecek
tehlikelerin listelenmesidir. Bu aflamada, okul ve çevresinin
genelindeki olas› tehlikeler, bu tehlikelere maruz kalabilecek
mekânlar ve tahmini insan say›s›, birimlerin bu tehlikelere
yönelik –varsa– haz›rl›klar› ve eksikleri belirlenmelidir.

Birleflmifl Milletler’in kabul etti¤i en genel tan›mla “insan-
lar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kay›plara neden olan,
normal yaflam› durdurarak veya kesintiye u¤ratarak
toplumlar› ve iflyerlerini etkileyen, yerel imkânlarla bafl
edilemeyen do¤al, teknolojik veya insan kaynakl› tüm olay-
lara” afet denilmektedir. 

Bu tan›mdan da anlafl›laca¤› üzere bir olay›n afete neden
olabilmesi için, toplumlar ve tesislerde kay›plar meydana
getirmesi veya e¤itim-ö¤retim benzeri insan faaliyetlerini
bozarak veya kesintiye u¤ratarak etkilemesi gerekmekte-
dir. Baflka bir deyiflle afet, bir olay›n kendisi de¤il, bazen
beklenen bazen de aniden do¤an bir sonuçtur.

Bir afetin meydana gelmesinde iki temel faktör rol oynar.
Birincisi bir tehlikenin bulunmas›, ikincisi ise bu tehlikenin
do¤uraca¤› olayla riske girebilecek bir sürecin, tesisin ya da
bir canl› toplulu¤unun var olmas›d›r. Tehlike, can ve mal
kay›plar›na neden olmakla birlikte sosyoekonomik düzen ve
etkinliklere, do¤al ve kültürel kaynaklar› aksatma ve zarar
verme potansiyeli olan her fleydir. Afete dönüflmemesi veya
dönüflse bile en az zararla atlat›labilmesi ise al›nacak ted-
birlerle, riskin azalt›lmas› mümkün olabilir. 

Tehlikeler bazen birdenbire oluflabildikleri gibi bazen de
önceden baz› iflaretler verir. Örne¤in hava flartlar›, perso-
nel, makine, ekipman kaynakl› tehlikeler önceden baz›
uyar›lar verebilmektedir. Bu tehlikelerin oluflmas›n›
engellemek için iyi bir takip, kontrol ve bak›m sistemi kur-
mak gereklidir. 

Deprem gibi baz› afetlerle ilgili yaflanabilecek tehlikeler için
bir zaman tahmininde bulunmak çok zordur. Önceden
al›nacak tedbirlerle bu tehlikeler bertaraf edilebilir ya da et-
kisi hafifletilebilir. Bunun için öncelikle okullar gibi e¤itim
tesislerinde mevcut durum iyi ve do¤ru analiz edilmelidir.
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MEVCUT DURUM ANAL‹Z‹

Öncelikle okulun sahip oldu¤u, afet ve acil durum s›ras›nda ve sonras›nda kullan›labilecek iç
kaynaklar tespit edilmelidir. Bu konuda flunlar yap›labilir:

• Personel: Yang›n müdahale ekibi, ilkyard›m ekibi, komuta merkezi ekibi, tahliye ekibi, bas›n
ve halkla iliflkiler ekibi gibi çal›flma gruplar›nda yer alacak personelin tespiti

• Ekipman: Yang›ndan korunma ve müdahale ekipmanlar›, iletiflim ekipmanlar›, ilkyard›m
malzemeleri, uyar›/alarm sistemleri gibi ekipmanlar›n envanterinin haz›rlanmas› ve bunlar›n
destek sistemlerinin belirlenmesi

• Sosyal ve yönetsel tesisler/araçlar: ‹l Afet ve Acil Durum Müdürlü¤ü (ADM), s›¤›naklar,
ilkyard›m merkezleri, sa¤l›k hizmet birimi gibi birimlerin okul içindeki konumlar›n›n ve kapa-
sitelerinin belirlenmesi

• Organizasyon: E¤itim, tahliye plan› gibi konularda okulun organizasyon kapasitesinin belirlenmesi

TEHL‹KE ANAL‹Z‹

Okullarda yaflanabilecek baz› tehlikeler flöyle s›ralanabilir:

• Gaz kaça¤›
• Deprem
• Yang›n
• Y›ld›r›m 
• Terör
• Çevreden (komflu kurum ve kurulufllardan) etkiler
• Olumsuz hava koflullar› (sel, f›rt›na, hava kirlili¤i, kar, buzlanma, don ve vb.)
• Toprak kaymas› ve heyelan
• ‹letiflim-haberleflme aksakl›klar›
• Acil sa¤l›k durumlar› (salg›n hastal›klar, g›da zehirlenmesi, vb.)
• Tehlikeli maddeler
• Ulafl›m-servis kazalar›
• Savafl hali
• Adli vakalar (çocuk kaç›rma, h›rs›zl›k vb.)
• Kazan patlamas›

Okullar için yap›lacak olan “Tehlike Analizi”nde Ek-4’teki tehlikelerin de mutlaka göz önüne
al›nmas› gerekir. Tespit edilen her bir tehlike için, gerçekleflme s›kl›¤› ve yarataca¤› etkinin
boyutu göz önüne al›narak tehlike profili formlar› (Ek-5) oluflturulmal›d›r. Her bir tehlikenin
personel, mekân ve e¤itim üzerine yapabilece¤i etkilere göre tehlike profili formlar›
detayland›r›lmal›d›r. Bu tehlikelerin risk de¤erlendirmesi, oluflturulan tehlike profili formlar› ve
risk matrisi kullan›larak yap›lmal› ve öncelik s›ras›na konmal›d›r.

Bütün bunlara ek olarak, baflka bir yerde afet yaflanmas›n›n veya yaflanma ihtimalinin bulun-
mas›n›n sizin için de bir tehlike oluflturup oluflturmayaca¤›n› de¤erlendirmeniz gerekir. 
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Tehlike analizinde göz önünde bulundurulmas› gereken faktörler flunlard›r:

• Tehlikelerin büyüklü¤ü ve fliddeti
• Bafllang›ç h›z›
• Rüzgâr yönü ve h›z›
• S›cakl›k ve havan›n ba¤›l nemi
• Bölgenin hidrolojik koflullar›
• Co¤rafi ve topografik özellikler

R‹SK ANAL‹Z‹

Risk analizi Afet Acil Yard›m Planlar›’n›n temelini oluflturur. Bir kuruluflta tehlike ve risk analizi
yap›lmadan plan haz›rlanmamal›d›r. Her okulun, iç ve d›fl risklerini de¤erlendirip kendine özgü
bir “Afet Acil Yard›m Plan›” haz›rlamas› gerekir.

Tehlikenin neden olabilece¤i riskin belirlenmesi için zarar görebilirlik de¤erlendirmesi
yap›lmal›d›r. Risk belirlenmesiyle afla¤› yukar› de¤iflik büyüklükteki afetlerin hangi boyutta etki
yarataca¤› tahmin edilebilir. Mevcut tehlikelerin yaratabilece¤i afetlerle ilgili risk analizi
yap›lmal›, bu risklere eldeki imkân ve kaynaklarla nas›l karfl› koyulaca¤› belirlenmeli, geçmiflte
yaflanan deneyimlerden ç›kar›lan dersler ›fl›¤›nda yeni eylem planlar› gelifltirilmelidir.

Risk, en basit tarifiyle insana, çevreye, bir kurulufla, bir ifl veya hizmet süreklili¤ine zarar vere-
cek sonuçlar do¤uran olaylar›n tahmini kötü etkileridir. Tesise, cana ve faaliyete dayal› kay›p
veya zararlar›n ölçümü iki elemana dayan›larak yap›l›r:

Risk = tehlikenin gerçekleflme olas›l›¤› x sonuçlar› (zarar görebilirlik, savunmas›zl›k,
hasar görebilirlik, hassasiyet)

ya da
Risk = (tehlikenin gerçekleflme olas›l›¤› x sonuçlar›) / yönetebilirlik 

TEHL‹KE ZARAR
GÖREB‹L‹RL‹K

A
F
E
T

Önce
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Hasar görebilirlik: Kiflilerin, mallar›n ya da hizmetlerin bir tehlikenin etkisi sebebiyle kay›p,
yaralanma, durma ve hasara maruz kalma seviyesidir. Bu seviye nüfus da¤›l›m›, e¤itimsiz ve
savunmas›z gruplar, bina standartlar›, altyap›, sosyal, kültürel, ekonomik flartlar, çevre, gerek-
li hizmetler ve etki iliflkisiyle ölçülür.

Yönetebilirlik: Bir afetten etkilenen toplumun, zararlar› en aza indirgeme seviyesidir. Bu konu-
da belirleyici unsurlar›n bafll›calar› mevcut kurumsal sistemler, haz›r bulunma, planlama, mev-
cut hafifletme tedbirleri, mevzuat, erken uyar› ve tahmin, kamu bilinci, bilgi sistemleri, kay-
naklar, e¤itim seviyeleri ve kat›l›md›r.

Her okul bu analizleri kendi bünyesine ve flartlar›na göre yapmal›d›r. Risk analizi için de¤iflik metot-
lar vard›r. 

ÖNCEL‹KLER

Tehlike analizi yap›ld›ktan sonra, öngörülen her tehlike için riskler de¤erlendirilmelidir.
Risklerin de¤erlendirilmesi için Ek-5’teki tehlike profili formu mekân, insan ve e¤itim süreklili¤i
konular›nda ayr› ayr› doldurulmal›d›r.

Risk analizi belli noktalarda de¤erlendirme yapmay› gerektirir. Bunlar, bölgeyi tehdit eden
tehlike türlerinin yan› s›ra bu tehlikelerin oluflma derecesi ve s›kl›¤›, oluflturaca¤› etkiler ve
tehlikelerin önceden tahmin edilebilirli¤idir. Risk analizi yap›l›rken okulun tüm birimlerini ve
bahçesiyle birlikte yak›n çevresini tehdit eden tehlikeler ayr› ayr› de¤erlendirilir (Ek-4). Ek-
5’te verilen formdaki de¤erlendirme yap›l›rken en kötü sonuçlar göz önünde bulundurul-
mal›d›r. Örne¤in “felaket” bölümünde yer alan bir olay›n di¤er etkileri “göz ard› edilebilir” olsa
dahi, de¤erlendirme “felaket” kapsam›nda yap›lmal›d›r. Tehlike profili doldurulurken etkilenme
fliddeti için örnek olarak Ek-6’ya bak›labilir.

Risk analizine yönelik Ek-5’te yer alan sorulara yan›t verilirken baz› esas ve aç›klamalara uyul-
mas› gerekir. Bunlar flöyle s›ralanabilir: 

Etkileyebilece¤i mekânlar (bina, yer, k›s›m, oda vb.): Bu tür sorularda potansiyel afetin (riskin)
kaplayaca¤› alan kastedilmektedir.

• Tehlike ne kadar zarar verecek ve hangi alan› kapsayacak? 
• Tehlikenin biriminizin tamam›n› ayn› flekilde etkileyece¤ini mi düflünüyorsunuz? 
• Bu riskten daha fazla etkilenecek mekânlar (yer/oda/kat/bölüm) var m›? Varsa ayr› ayr› ve 

tam olarak tarif edin.
• Bu risk sizin biriminizden kaynaklanacaksa (hâkim rüzgâr yönü, arazi yap›s›, yak›nl›k gibi 

özelliklere göre) etkilenebilecek di¤er bina ve yerler nelerdir?

Etkileyebilece¤i toplam insan say›s›: Söz konusu riskin personel, veli, ö¤renci ve misafirlerin
tümünün bir arada bulundu¤u ve en fazla oldu¤u zamanki (gündüz ders vakti gibi) toplam ve
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muhtemel say›s›n› belirleyin. Risk sadece belli bir kesim için (memur, iflçi gibi) mevcutsa ayr›ca
belirtin.

Etkili olabilece¤i süre ve dönemler: Örne¤in depremin süresi saniyelerle ifade edilir; müda-
hale ve iyilefltirme hemen arkas›ndan bafllat›labilir. Seller ise günlerce sürebilece¤inden müda-
hale ve iyilefltirme çal›flmalar›na bafllamak çok zaman alabilir.

Süre: Bir tehlikenin ne kadar sürece¤i beklentisini tan›mlar. Süre, di¤er faktörlerden ve
de¤iflkenlerden büyük ölçüde etkilenir. Örne¤in sel koflullar›n›n süresi sadece sele neden
olan olay›n büyüklü¤ü ve fliddetiyle de¤il, ayn› zamanda toprak çeflidi ve tehlikeden önce
topra¤›n suyla doymuflluk durumu, suyun ak›fl›n› engelleyen molozun miktar›ndan da et-
kilenmektedir.

Mevsimsel etkiler: Baz› olaylar›n y›l›n hangi zaman›nda gerçekleflmesinin daha yüksek bir olas›l›k
oldu¤unu tan›mlar. Örne¤in 1 May›s ile 1 Ekim aras›nda orman yang›nlar›n›n gerçekleflme olas›l›¤›
yüksektir. Di¤er olaylar mevsimsel bir periyot takip etmeyebilir, ancak mevsimsel özelliklerden
etkilenebilirler. Örne¤in baz› kimyasallar özgün bir s›cakl›k derecesinde buharlaflmaya duyarl›d›r.
Çok s›cak günlerde dökülen bir kimyasal, mevsimsel bir rüzgârla birleflti¤inde, daha so¤uk bir gün-
dekinden veya daha farkl› bir rüzgârl› havadakinden çok daha büyük bir tehdit yaratabilir.

• Risk ortaya ç›kt›¤›nda ne kadar süre (saat veya gün olarak) etkili oldu¤unu veya olaca¤›n› 
düflünüyorsunuz? 

• Söz konusu riskin y›l içinde ortaya ç›kt›¤› belli zamanlar ve periyotlar da var m›? Afet düzenli 
aral›klarla m› oluyor?

• Di¤er bir deyiflle bu risk, belli mevsimlerde mi ortaya ç›k›yor? Yan›t›n›z “Evet” ise hangi ay 
oldu¤unu belirtiniz.

Oluflma/ortaya ç›kma h›z›: “Oluflma h›z›” bir tehlikenin gerçekleflme h›z›n› tan›mlar. Potansiyel
afetin ilk olufl h›z›n›n bilinmesi erken uyar› ve müdahale için önemlidir. Nehir sellerinin
oluflumu birkaç gün alabilir, fakat ani seller ve depremler ani afetlerdir. 

Önemli hava sistemleri gibi baz› tehlikeler daha sonraki günler için de tahmin edilebilir ve
izlenebilir. Deprem, hortum ve ani sel bask›n› gibi di¤er tehlikeler için ise bir uyar› mekanizmas›
gelifltirmek çok zor, bazen imkâns›zd›r. Çok h›zl› meydana gelen ve erken uyar› imkân› k›s›tl›
olan tehlikeler planlama ekibi ve müdahale personeli için çok büyük bir güçlük yaratmaktad›r.

Varsa riskin oluflumuna dair iflaretler veya erken uyar› (ikaz) sistemi: Erken uyar› sistemi,
tehlikenin ortaya ç›kmas›ndan önce insanlar› ikaz edecek zaman ve yöntemin olup olmad›¤›n›
tan›mlar. 

• Tehlike önceden tahmin edilebilir mi? 
• Bir erken uyar› sistemi mümkün olabilir mi?
• Her risk için özel olarak erken uyar› amac›yla kulland›¤›n›z bir metot var m›? Varsa aç›klay›n›z.
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Sizce insanlar›n tahliyesi/acil yard›m için gerekli olan zaman ve imkânlar nelerdir?

• Olas› yerlerden tahliye etmek ve güvenli yerlere yerlefltirmek insanlar› koruyabilir mi?
• Mülkler, teçhizat, belgeler ve benzerleri tafl›nabilir veya korunabilir mi?
• Binan›zda yeterli say›da ç›k›fl kap›s› ve yang›n merdiveni var m›?
• Binan›z›n tahliye yol ve ç›k›fllar› belirlenmifl ve iflaretlenmifl mi?
• Biriminizin tahliye edilmesi durumunda nerede toplanaca¤›n›z (toplanma yeri) belli mi?
• Binan›zdaki ç›k›fl kap›lar› ve yang›n merdivenleri için yeterli iflaretler var m›?
• Binan›n özelliklerine (ç›k›fl kap›lar› ve yang›n merdivenleri vb.) göre, risk durumunda tehlike

alt›ndaki insanlar›n tahliye edilmesi için ne kadar süreye ihtiyac›n›z oldu¤unu düflünüyorsunuz?
(Bunun için mutlaka birkaç kez tatbikat yapman›z gerekir.)

• Bir risk olufltu¤unda itfaiye, sa¤l›k gibi servislerden en k›sa ne kadar süre içinde yard›m 
alabilece¤inizi düflünüyorsunuz? 

• Basit sa¤l›k problemlerinde ma¤durlara ilkyard›m müdahalesi yapabilecek kiflilere hemen
ulaflman›z mümkün mü?

Haz›rl›klar›n›z ve/veya önerileriniz nelerdir?: Personeliniz acil durum karfl›s›nda seri olarak
harekete geçebilmelidir. Deprem, hortum, patlama veya büyük yang›nlar öncesinde genellikle
bir uyar› olmaz. Can ve mal kayb›n›n önlenmesi h›zl› karar verebilmeye ba¤l›d›r. 

Afla¤›daki aktiviteler, afetlere karfl› ne tür bir haz›rl›k yapman›z ve neleri göz önünde bulundur-
man›z gerekti¤ine karar vermede yard›mc› olabilir:

• Personelin ilkyard›m› bilmesi
• Afet çantas›n›n haz›rlanmas› (personelin tek bafl›na 72 saat hayatta kalmas› için gerekli 

malzemeler)
• ‹lkyard›m çantas›n›n haz›rlanmas›
• ‹tfaiye, ambulans ve polisin yard›m ça¤r›lar›na h›zla cevap verebilmesi için bina ad› ve varsa

sokak numaralar›n›n mevcut ve okunabilir olmas› 
• Personele acil durum telefon numaralar›n›n ö¤retilmesi 
• Afet durumlar›nda içme suyu elde edilmesi
• Arama ve kurtarma ekibinin oluflturulmas›
• Birime özel bir “Afet Acil Yard›m Plan›” haz›rlanmas›
• Elektrik ve gaz gibi ünitelerin nas›l kapat›laca¤›n›n bilinmesi
• Ana girifl ç›k›fllar kullan›lamaz durumda oldu¤unda, alternatif ç›k›fl yollar›n›n belirlenmesi 

ve herkesçe bilinmesi 
• Bafllanan veya mevcut çal›flmalar›n gözden geçirilmesi
• Herhangi bir haz›rl›¤›n›z yoksa bunun nedenlerinin belirlenmesi

Risk, olas›l›k ile sonuçlar›n kombinasyonudur. Yukar›daki olas›l›k ve sonuç kategorilerindeki
cevaplar›n›za göre Tablo 2’den risk kategorilerini seçin.
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Tablo 2. Risk seviyelerini gösteren matris

Tespit edilen risk derecesine göre, tehlikelerin planda göz önüne al›n›p al›nmayaca¤›na karar
verilmelidir (Tablo 3).

Tablo 3. Risk seviyesine göre tehlikenin plana dahil edilmesi

Risk de¤erlendirmesinin sonuçlar›n› Ek-7’deki gibi listeleyin.

Tehlikeler için belirlenen risk seviyeleri, okulunuzun zay›f noktalar›n› da ortaya koyar. Bu önce-
liklere göre Afet Acil Yard›m Planlar› haz›rlan›r.

Ö

.
.

.
.
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V. ZARAR AZALTMA

Haz›rlanan tehlike profili formlar›na (Ek-5) ilave olarak
Tehlike Av› yöntemi (Ek-8) arac›l›¤›yla, can ve mal kayb›na
yol açabilecek, e¤itim-ö¤retimi aksatabilecek riskler belir-
lenecektir. Bu noktada do¤acak zararlar› azaltmak ve
ortadan kald›rmak için zarar azaltma planlar› oluflturul-
mal›d›r. 

Zarar azaltma planlar› için gerekli çal›flmalar, Afet Acil
Yard›m Plan› oluflturulurken bafllat›lmal› ve uygulamaya
konulmal›d›r. Baz› zarar azaltma çal›flmalar› uzun bir
zaman dilimi ve yayg›nlaflt›rma gerektirir. Bu nedenle, Afet
Acil Yard›m Plan› yürürlü¤e girdikten sonra da bu
çal›flmalara devam edilmelidir.

Olas› bir afet veya acil durumun neden olabilece¤i zarar ve
kay›plar› önlemek için okul içinde ve d›fl›nda afla¤›da belir-
tilen koruyucu tedbirlere öncelik verilmelidir:

• S›n›f ve salon kap›lar›n›n d›flar›ya aç›lmas›
• Devrilebilecek nesnelerin (dolap, bilgisayar vb.) 

sabitlenmesi, kapakl› olanlar›n sars›nt›da 
aç›lmayacak hale getirilmesi

• Ayd›nlatma tertibat›n›n ö¤rencilerin ve personelin üzerine
düflmemesi için gerekli önlemlerin al›nmas›

• Camlar›n patlama riskinin engellenmesi ya da s›ralar›n 
mümkün oldu¤unca uza¤a çekilmesi

• As›l› nesnelerin sabit kalmalar›n›n sa¤lanmas›
• S›ralar›n çelik olmas›
• S›n›flarda birer adet ilkyard›m dolab› bulundurulmas›
• Yukar›da s›ralanan tedbirlerin uygulanmas›na yönelik 

bütçe haz›rlanmas›

Tüm çal›flanlar›n bu aflamalardan haberdar olmas› son
derece önemlidir. Tehlike Av›’nda da yukar›daki maddeler
kontrol edilmelidir. 

TEHL‹KE AVI

Yap›larda söz konusu olabilecek riskler iki ana bafll›¤a
ayr›labilir: Yap›sal riskler ve yap›sal olmayan riskler.
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Yap›sal Riskler

Yap› elemanlar›yla ilgili riskler kendi içinde ikiye ayr›labilir.
Birincisi, tafl›y›c› olmayan yap› elemanlar›n›n hasar görmesi
sonucu oluflabilecek risklerdir. Bunlar aras›nda bölme
duvarlar›n›n y›k›lmas›, dökülmesi, devrilmesi, s›valar›n
dökülmesi, camlar›n k›r›lmas› say›labilir. ‹kincisi ise tafl›y›c›
yap› elemanlar›n›n hasar görmesiyle oluflabilecek risklerdir.
Bu tür riskler gerçekleflti¤inde ortaya ç›kacak zararlar çok
daha büyük olabilir, hatta hasar›n boyutu yap›n›n tamamen
göçmesine kadar varabilir. Bir yap›n›n tafl›y›c› sistem ele-
manlar›n›n (kolon, kirifl, perde, temel, döfleme) deprem
güvenlik düzeyi ne kadar yüksekse risk o kadar azd›r. Ya da
bunun tersi olarak, güvenlik düzeyi ne kadar düflükse maddi
kay›p ve can kayb› riski o derece yüksektir.

Ülkemizdeki yap›sal risklerin büyük bölümü, yap›m
s›ras›nda standart ve yönetmeliklere uyulmamas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Yeni yap›lar için bu risklerin
azalt›lmas› denetim mekanizmas›n›n daha sa¤l›kl› iflleme-
siyle mümkündür. 

Yap›lar çeflitli nedenlerle onar›m ve/veya güçlendirilmeye
ihtiyaç duyar. Bunlar›n bafll›calar› flöyle s›ralanabilir: 

• Geçerli yönetmeliklerin de¤iflmesi ve yap›dan daha ileri
düzeyde performans bekleyen yönetmeliklerin devreye
girmesi 

• Yap›n›n kullan›m amac›n›n (mesken olarak infla edilmifl
binan›n okula dönüfltürülmesi gibi) de¤iflmesi 

• Yap›da depreme ya da zaman ve çevre flartlar›na ba¤l› 
olarak hasar oluflmas› 

Onar›m›n amac›, hasarl› bir yap› eleman›n›n performans›n›
hasar öncesi durumuna getirmektir. Güçlendirme ise
hasarl› veya hasars›z yap› elemanlar›n›n performans›n›
art›rmak üzere yap›lan müdahaleleri kapsar. 

Olas› depremlerde yaflanacak can ve mal kay›plar›n›n
önlenmesi için, binalar›n güçlendirilmesi, onar›lmas› ya da
y›k›l›p yeniden infla edilmesi gerekebilir. Bu konularda
karar verilirken, ekonomik ve teknik kriterlerle birlikte
yap›n›n sosyal, kültürel ve tarihi de¤eri de dikkate
al›nmal›d›r. Bu amaçla yap›lacak bir güçlendirme
çal›flmas› baz› ayr›nt›lar› içermelidir. Bunlar, mevcut

ÇIKIfi
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yap›n›n detayl› olarak incelendi¤i bir durum de¤erlendirme çal›flmas› ve buradan elde edilecek
sonuçlara dayal›, ciddi bir güçlendirme projelendirmesidir. 

Yap›sal Olmayan Riskler

Yap›sal olmayan riskler bir binan›n yap›sal olmayan ö¤elerinden ve içindeki eflyalar›n yerleflti-
rilme fleklinden kaynaklan›r. Binan›n kolon ve kirifl sistemi d›fl›nda kalan her fley (taban
döflemeleri, tavan döflemeleri, camlar ve tüm eflyalar, mobilyalar, vb.) “Yap›sal Olmayan”
unsurlara dahildir. Okullarda bu unsurlar, ö¤renciler ve çal›flanlar›n güvenli¤i için büyük tehdit
oluflturabilir. Bu tür olas› riskleri ortadan kald›rmak ciddi kazalar› engeller ve yaralanmalar›
önemli ölçüde azalt›r.

Yap›sal olmayan elemanlar duvar, kolon ya da kirifle sabitlenmeleri halinde binayla birlikte
hareket edebilir. Sabitleme yap›l›rken do¤ru malzeme ve yöntem kullan›lmas›, kayabilecek
tekerlekli mobilyalar›n kilitlenmesi ve sabitlenmesi, sabitlenen eflya ile duvar aras›nda
boflluk kal›yorsa araya bir dolgu malzemesi koyulmas›, dikkat edilecek hususlardan
baz›lar›d›r.

Okullarda yap›sal olmayan risklerin azalt›lmas› için flunlara dikkat edilmelidir:

• Araç gereç, makine ve mobilya gibi a¤›r olan eflyalar›n sabitlenmesi
• Tavanda as›l› olan eflyalar›n sabitlenmesi
• Elektrikli aletlerin sabitlenmesi ve kesintisiz güç kayna¤› veya jeneratörle desteklenmesi 
• Bütün zehirli, yan›c› ve tehlikeli maddelerin “S›n›rlay›n, ‹zole Edin, Yok Edin, Ay›r›n” (S‹YA) 

kural›na ba¤l› olarak kapal›, sa¤lam kutular içinde, depremde dökülmeyecek flekilde 
tutulmalar›n›n sa¤lanmas› 

• Çal›flanlar ve aileleri için e¤itim ve bilinçlenme programlar› düzenlenmesi 

Sabitleme ifllemleri düflük maliyetlerle gerçeklefltirilebilir. Eflyalar› odan›n içinde farkl›
yerlefltirmek, a¤›r ve yüksek mobilyalar› duvarlara sabitlemek, tehlikeli ve a¤›r parçalar› üst
raflardan indirmek, kolayca uygulanabilir tedbirlerdir.

Bu tür riskleri belirlemek, azaltmak ya da önlemek için ekipler devreye sokulmal›d›r.
Marangozluk, inflaat mühendisli¤i gibi mesleklere sahip velilerden bir grup da bu çal›flmaya
kat›labilir. Burada, can güvenli¤i için en büyük tehdit arz eden riskler dikkate al›nmal›, kolayca
ortadan kald›r›labilecek olanlar›n üzerinde durulmal›d›r. Bu çal›flma zamana yay›larak gerçek-
lefltirilmelidir.

Tehlike Av›’nda takip etmeniz gereken strateji flu flekilde özetlenebilir:  

1. Ek-8’de örnekleri verilen Tehlike Kontrol Listesi’nin benzerlerini haz›rlayarak, okulun bahçesi
de dahil olmak üzere her bir alan› ve s›n›flarda yap›sal olmayan riskleri belirlemek için 
sorumlu kifliler saptay›n.

2. Belirlenen her riski azaltmak veya ortadan kald›rmak için gereken çal›flmay› not edin. 
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Bu çal›flman›n sorumlusunu belirleyin ve maliyetini araflt›r›n. Riskleri azaltmak için
önerilen çal›flmalar› bir rehber olarak kullan›n.

3. Yukar›da belirlenen riskleri azaltmak için bir Zarar Azaltma Plan› dahilinde öncelikleri
saptay›n. Tümünün s›rayla tamamlanmas› için bir zaman çizelgesi oluflturun. Önceliklerinizi
flöyle s›ralay›n: Yaflamsal tehlike yaratacak olanlar, ekonomik kay›p yaratacak olanlar, yaflam›
kolaylaflt›ran eflyalar›n sabitlenmesi. 

4. Potansiyel yap›sal olmayan riskleri belli aral›klarla gözden geçirebilece¤iniz bir sistem 
gelifltirin ve riskleri azaltma program›n›n süreklili¤ini sa¤lay›n.

En çok karfl›lafl›lan risklere karfl› al›nmas› gereken önlemlerin bafll›calar› flunlard›r:

• Aç›k ve yüksek raflardaki a¤›r oyuncaklar›, boyalar› ve di¤er nesneleri alt raflara indirin. 
Bunu yaparken çocuklar›n boylar›n› dikkate al›n.

• Floresan lambalar›n üzerine lamba emniyetleri yerlefltirin ve lambalar› yerine sabitleyin.
Bunlar›n tavana emniyetli bir flekilde ba¤land›¤›ndan emin olun.

• Kitap dolaplar›n› ve di¤er dolaplar› duvara tutturun. Portatif raflar›, kaymalar›n› önlemek
için emniyete al›n. Hafif nesneleri raflar›n ve dolaplar›n üzerine, daha a¤›r olanlar› alt
taraflara yerlefltirin.

• Asma bitkileri ve di¤er sallanan nesneleri camlardan uzakta tutun, bulunduklar› bölmeye 
sabitleyerek camlara çarpmalar›n› önleyin. (Bu eflyalar›n deprem s›ras›nda en az 45 derecelik
aç› yapaca¤› düflünülmelidir.)

• Pencerelere sars›nt›ya dayan›kl› camlar yerlefltirin ya da camlar›n parçalan›p etrafa
yay›lmas›n› s›n›rlamak için pencereleri fleffaf filmle kaplay›n.

• Okuldaki cam nesneleri (masa üzerindeki cam gibi) k›r›lmayacak nesnelerle de¤ifltirin.
• Piyano gibi a¤›r, hareket edebilecek eflyalar› sabitleyin. Bu tür eflyalar›n tekerleklerini kilitli

tutun.
• Bilgisayar ve televizyonlar› masaya ya da raflara yerlefltirin. Bütün ekranlar› ve ana ifllemcileri

klipsli kemerler ya da di¤er malzemelerle birbirlerine veya masa üzerlerine sabitleyin.
• Dolaplar›n çekmecelerine ve kapaklar›na mandal/tutaç tak›n ve raflar› sabitleyin.
• Kimyasallar›n düflmesini önlemek için aç›k raflara flerit veya emniyet gergisi geçirin.
• Koridorlardaki, dolap gibi, hareketi engelleyen ya da ç›k›fla engel olabilecek nesneleri

yeniden düzenleyin.
• Akvaryumunuz varsa büyük sabitleme klipsleriyle yere tutturun, e¤er masa üzerindeyse

masaya sabitleyin ve masay› da yere sabitleyin.
• Harita, yaz› tahtas› gibi duvara as›l› di¤er eflyalar› duvara sabitleyin. Bunun için çengelli vida 

kullan›n.
• Tavan süslemelerini sa¤lam bir telle çaprazlamas›na emniyete al›n.
• Klimay› emniyet teliyle sabitleyin.
• Su ›s›t›c›s›n› yere ya da duvara sabitleyin.
• Çal›flanlar› gaz, su ve elektrik tesisatlar›n› kapatma ifllemleri konusunda e¤itin.
• Acil müdahale araç gereçlerini kolay ulafl›labilir bir yerde bulundurun.
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Acil Ç›k›fl ‹flaretleri

Okul için vaziyet planlar›n›n yan› s›ra tahliye planlar› ve
itfaiye müdahale plan› da haz›rlanabilir. Kat planlar› ile
vaziyet planlar›nda flu noktalar özel iflaretler kullanarak
(Ek-9) gösterilmelidir:

• Tahliye ve itfaiye müdahale plan›nda eksik 
olan itfaiye girifli 

• Su depolar›
• Hidrantlar
• Acil durum toplanma noktalar›
• Yaya yollar›
• Parlay›c›, patlay›c› maddelerin depoland›¤› 

veya bulundu¤u yerler
• F›skiye sisteminin bulundu¤u yerler
• Sa¤l›¤a zararl› gaz ç›karabilecek yerler, vb.

Yang›n Önlemleri

Yang›n ç›k›fllar›, yang›n dolaplar›, ç›k›fl iflaretleri ve acil
durum ayd›nlatmas› tek tek kontrol edilmeli ve eksikler
tamamlanmal›d›r. Afla¤›da özetlenen “Yang›nlara Karfl›
4390 say›l› Yönetmelik” hükümleri uygulanmal›d›r:

• Kaç›fl yollar› tehditlerden ar›nd›r›larak güvenli hale 
getirilmeli ve bu yollar› gösteren planlar katlarda caml›
bir pano içinde as›lmal›d›r.

Kaç›fl yollar› ve bu yollar›n aç›ld›¤› ç›k›fllar flunlard›r:
- S›n›f ve di¤er ba¤›ms›z mekânlardan ç›k›fllar
- Her kattaki koridor ve benzeri geçitler
- Kat ç›k›fllar›
- Zemin kat merdiven a¤›zlar›ndan ayn› kata, yap›n›n son

ç›k›fl›na götüren yollar ve son ç›k›fl

Ç›k›fllarla ilgili olarak flu hususlar› da ak›lda tutmak 
gerekir:

- Asansör kaç›fl yolu olarak kabul edilmez.
- Okul mevcudu 500’ü geçerse en az 3 ç›k›fl olmal›d›r. 
- Ana girifl ve ç›k›fl kap›s› d›fl›ndaki ç›k›fllar›n anahtarlar›

caml› bir pano içinde muhafaza edilmeli, gerekti¤inde
cam› k›r›p anahtarlar› almak için bir çekiç bulundurul-
mal›d›r.

- Kaç›fl yollar› üzerinde devrilebilecek veya geçifli k›s›tlayacak
malzemeler derhal kald›r›lmal›, zorunlu hallerde 
sabitlenmelidir.

Özellikle yat›l› 

okullar ile tam 

gün e¤itim veren

okullarda yang›n

alg›lama ve alarm 

sistemi mutlaka

kurulmal›d›r.
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• Acil durum yönlendirme ve ayd›nlatma sistemi tesis edilmelidir.

- Yönlendirme, normal ayd›nlatman›n kesilmesi halinde 3 saatten az olmamal›d›r.
Yönlendirme iflaretleri yeflil zemin üzerine beyaz olarak TSE standartlar› veya 
eflde¤er standart ve yönetmeliklere uygun haz›rlanmal›d›r. Bir yönlendirme iflaretinin azami
görülebilir uzakl›¤›, en az iflaret boyu yüksekli¤inin 200 kat›na eflit olmal›d›r. 

- Tesis edilecek acil durum ayd›nlatma sistemleri, kendi akümülatörü, flarj devresi, flebeke 
gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip ba¤›ms›z ayd›nlatma armatürlerinden
oluflmal›d›r.

- Her kaç›fl noktas›nda 1 adet yang›n uyar› butonu bulunmal›d›r. Uyar› butonlar› herhangi bir noktadan
o kattaki herhangi bir yang›n uyar› butonunun yatay eriflim uzakl›¤› 50 m2’yi geçmeyecek 
ve yerden en az 1,1 m, en fazla 1,4 m yüksekli¤e monte edilecek flekilde düzenlenmelidir.

- Merkezi bir anons sistemi tesis edilmelidir.

‹flitme engellilerin bulundu¤u okullarda ›fl›kl› uyar› cihazlar› olmal›d›r. Özellikle yat›l› okullarda
duman alg›lama cihazlar› tesis edilmelidir. Yüksekli¤i 21,5 m’den büyük ve toplam kapal› alan› 5000
m2’den büyük olan e¤itim kurumlar›nda otomatik alg›lama sisteminin kurulmas› zorunludur.

• Yang›n dolaplar› koridor ç›k›fl› ve merdiven sahanl›¤› yak›n›na, kolayca görülebilecek
flekilde her kata ve yang›n duvarlar› ile ayr›lm›fl her bölüme yerlefltirilmeli, aralar›ndaki 
uzakl›k 30 m’den fazla olmamal›d›r. 

• Her ba¤›ms›z bölüm için en az 1 adet olmak üzere, 500 m2 taban alan› için 1 adet ilave edilecek,
uygun tipte 6 kg’l›k yang›n söndürme tüpü, ayr›ca kalorifer dairesi için 2 adet 12 kg’l›k kuru
kimyevi toplu söndürücü bulunmal›d›r. Tüplerin zeminden asma halkas›na olan uzakl›¤› 90
cm’yi geçmemeli ve duvara monte edilmelidir.

-     Cihaz al›m›nda ve al›nan cihazlar›n konulaca¤› yerlerde flunlar bulundurulmal›d›r:

(A) s›n›f› yang›n ç›kmas› muhtemel yerlerde çok maksatl› kimyevi tozlu veya sulu söndürücüler
(B) s›n›f› yang›n ç›kmas› muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli ve köpüklü 

söndürücüler 
(C) s›n›f› yang›n ç›kmas› muhtemel yerlerde karbondioksitli söndürücüler 
(D) s›n›f› yang›n ç›kmas› muhtemel yerlerde kuru metal tozlu söndürücüler 
UPS, bilgisayar s›n›f›, jeneratör odas› gibi hassas makinelerin bulundu¤u yerlerde ve elektrik 

yang›n› ç›kmas› muhtemel alanlarda “halokarbon”lu söndürücüler bulundurulmal›d›r.

• Y›lda bir defa, uzman kifli ya da kurumlara elektrik ve do¤algaz tesisat›n›n bak›m ve kontrolleri
yapt›r›lmal›d›r.

• Okulun YANGIN TAL‹MATI haz›rlanarak katlara as›lmal›d›r.

Kurum amirinin onay›yla yürürlü¤e girecek bu yönergeden 3 suret tanzim edilmeli ve birer
kopyas› mahalli itfaiye teflkilat› ile di¤er ilgili birimlere gönderilmelidir. 
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• Her y›l bütçeye yeterli ödenek konulmal›d›r.

Tehlike Av›’nda en az›ndan yukar›da özetlenen “Yang›nlara Karfl› 4390 say›l› Yönetmelik” gere¤i
yap›lmas› gerekenler de kontrol edilmelidir.

ZARAR AZALTMA PLANI

Zarar azaltma, uzun vadede insanlar ile mal ve mülkler üzerinde afetlerin oluflturaca¤› zarar-
lar› önlemek veya azaltmak için al›nan her türlü tedbiri içerir. Zarar Azaltma Planlamas› ise
riskten sak›nmak, riski azaltmak veya tamamen ortadan kald›rmak amac›yla yap›lan planlama
yaklafl›mlar›na dayan›r.

Planlama süreci afla¤›daki ad›mlar› içerir: 

• Tehlike analizi
• Risk analizi
• Tehlike av›
• Acil ç›k›fl iflaretleri
• Yang›n önlemleri

Bu ad›mlarda belirtilen tehlikeler Ek-10’da listelenip, al›nmas› gereken önlemler ve aciliyet
s›ras› belirlenmelidir. Öncelik s›ras›na göre bir ifl plan› ve bütçe haz›rlanmal›d›r.

Yap›sal ve yap›sal olmayan unsurlar ile birlikte di¤er konularda daha fazla bilgi için: ‹stanbul
Sismik Riskin Azalt›lmas› ve Acil Durum Haz›rl›k Projesi kapsam›nda gelifltirilen di¤er e¤itim
kitapç›klar›ndan yararlanabilirsiniz.

TEHL‹KE
ZARAR

GÖREB‹L‹RL‹K

A
F
E
T

Sonra
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VI. KOMUTA VE SERV‹SLER

Olay Komuta Sistemi (OKS) kurum ve kurulufllarda, ilçelerde, il çap›nda ve ülke genelinde acil
müdahale yönetiminin temelidir. Sistemin iflleyifli tüm tehlikeler ve her düzeydeki acil müda-
hale için oluflturulmufl saha acil yönetimine dayan›r. Bu sayede standardize edilmifl bir organi-
zasyon yap›s› içinde iflleyen iletiflim, personel, ekipman, prosedürler ve bir imkânlar kombi-
nasyonu yarat›l›r. 

Okullar›m›zda OKS, idareciler ile uygulay›c›lar aras›nda düzenli bir iletiflim, koordinasyon ve
müdahaleye olanak verecektir.

OKS, geniflleyebilen befl fonksiyonel bölüm içerir:
• Olay komuta sorumlular› ve komuta personeli
• Müdahale/operasyonlar
• Bilgi ve planlama
• Lojistik ve bak›m
• Finans ve yönetim

PERSONEL B‹LG‹LER‹

OKS’nin en iyi flekilde oluflturulabilmesi için önce-
likle personelin tan›nmas› gerekir. Okul yönetici-
lerinin görevi, plandaki personel kay›tlar›n›n sürek-
li güncel tutulmas›d›r. Bu nedenle, planda yap›lan
de¤iflikliklerin bir çizelge halinde kayd› tutulmal›d›r.
Plan bir klasöre konulmal› ve sayfalar gerekti¤inde
yenisiyle de¤ifltirilebilmelidir.

Personel bilgi formlar› acil durumda sadece kiflinin
ailesiyle irtibata geçebilmek için de¤il, personele
t›bbi bir müdahalede bulunabilecek olan sa¤l›k per-
soneli için de gereklidir. Ayr›ca acil durumlarda
personel veya ö¤rencilerin gönderildi¤i hastane ve
personelin teslim edildi¤i sa¤l›k personeline dair
bilgilerin de toplanmas› gerekir. 

Anket

Afet mevzuat›na göre acil durum servislerinin hangilerinin ve kaç tak›m halinde kurulaca¤› bel-
lidir. Örne¤in bir okulda çal›flan personel say›s› 200 kiflinin alt›nda ise temel ihtiyaçlar›n
karfl›lanmas› için daha az acil durum servisine ihtiyaç vard›r. 

Afet ve acil durum öncesi Afet Acil Yard›m Planlar›’n› haz›rlayan, tatbikatlar düzenleyen ve ben-
zeri çal›flmalar›n tümünü koordine eden, acil durumlarda da olaya müdahale eden yetkili
kiflilerin isimlerini, ald›klar› görevlere göre yaz›p görünür yerlere as›n ve plana koyun.
Görevlendirmeleri, gerçekten gerekli olan ve eriflilebilen görevlilere göre yapmal›s›n›z. 
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Yeterli eleman› olan veya kurumlar için önerilen acil yard›m teflkilat›n›n olay komuta sistemi
içinde kurulabilmesi için çal›flanlar›n kiflisel bilgi ve becerilerinin bilinmesi gerekir. Bunun için
bir anket yap›lmas›nda yarar vard›r. 

Telefon Zincirleri

Afet durumunda her görevli ve gönüllünüzün hiçbir ça¤r› beklemeden do¤ruca görev yerine
gelmesi ve üzerine düfleni yerine getirmesi gerekir. 

Telefon sisteminin çökmesi, afette bir acil iletiflim
sistemine ihtiyaç do¤urur. Bütçesi müsait okullarda
telsiz sistemi, di¤er durumlarda ise yaya kurye gibi
alternatif iletiflim teknikleri uygulanabilecektir. 

Mesai saatleri d›fl›nda baflvurulacak bilgilendirme
yöntemleri flunlard›r:
• Sabit telefonla santrali aramak
• Cep telefonu kullanmak
• SMS mesaj› göndermek
• E-posta yollamak
• Bizzat okula gelmek

Haberleflmede yaflanabilecek aksakl›klar dikkate al›narak, personele afla¤›daki talimatlar verilmelidir: 

Çal›flt›¤›n›z il, ilçe ve okul geneli veya bina/bölüm/laboratuvar›n›z› etkileyen herhangi bir afet
veya acil durum halinde:

• Haber al›n›r al›nmaz derhal birimin acil durum yöneticisine haber verilir.
• Acil durum yöneticisine ulafl›lamazsa, Afet Kurulu üyelerinden biri plan› bafllatabilir.
• Acil durum yöneticisi gerek görürse telefon zincirinin çal›flt›r›lmas›n› ister.
• Acil durum yöneticisi gerek görürse birimin afet/olay komuta merkezi kurulur. 
• Acil durum servisleri ve tüm birimler plana göre harekete geçirilir. 
• Birimdeki araç ve insan trafi¤i güvenlik ekiplerince kontrol alt›nda tutulur. 
• Medya, personel ve ö¤renci yak›nlar› için özel bölümler kurulur. 
• Uygun bir haberleflme a¤› oluflturulur. 
• Yerel Afet Yönetim Merkezi’yle sürekli koordinasyon sa¤lan›p bu iflle ilgili bir kifli irtibat

memuru olarak görevlendirilir.

Bir afet durumunda iletiflim araçlar› kullan›lamaz hale gelece¤i için, afet oldu¤unu duyan acil
durum ekibi üyeleri ve gönüllüler hiçbir davet, ça¤r›, telefon beklemeden önceden belirlenen
toplanma alan›na gelmeli, ulafl›m›n sa¤lanamamas› halinde ise önceden tespit edilen alternatif
toplanma alanlar›nda buluflulmal›d›r. Burada toplan›ld›ktan hemen sonra durum
de¤erlendirmesi yap›larak bir hareket ve operasyon plan› oluflturulmal›d›r. Buluflma yerine acil
durum ekibi üyeleri ve gönüllüler her an yola ç›kacak flekilde haz›r olarak gelmelidir.
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Büyük bir deprem veya baflka bir afet durumunda personelin aile ve yak›nlar› personel hakk›nda
bilgi alabilmek için iletiflim zinciri oluflturulabilir. ‹letiflim zincirleri hem personel hem de ö¤renci
velileri için ayr› ayr› haz›rlanmal›d›r. Afet sonras› personelin aile ve yak›nlar›n›n iletiflim zinciri yolu
ile bilgi sahibi olmalar› sa¤lan›rsa okulun telefonlar› ve görevlileri meflgul edilmemifl olur. 

Acil durumlarda yak›nlar› hakk›nda do¤ru bilgi edinenler iletiflim zinciri vas›tas›yla di¤erlerini
de bilgilendirmelidir. Afet sonras› sadece listede veya flemada belirlenmifl kifli veya kiflilerle
temasa geçilmesi için, ilgili kifliler önceden bilgilendirilmelidir. Bu listenin kopyalar› personelin
evinde, ofisinde, arabas›nda ve uygun görülen her yerde bulundurulabilir.

fiekil 2’de görüldü¤ü gibi, iletiflim zincirlerini okulun irtibat memuru veya önceden belirlenmifl bir
görevli ya da olay› ilk gören kifli bafllat›r. Birim görevlileri bir numaral› üyeyi arayarak haberi iletir,
haberi alan üye bir alt›ndaki üyeyi vakit kaybetmeden arar. Her birim sorumlusu kendi grubunun zin-
cirinin kesintisiz çal›flmas›ndan sorumludur ve her üyenin haberdar oldu¤undan emin olmal›d›r. Her
grubun son üyesi haberi al›r almaz kendi birim yöneticisine telefon ederek veya SMS yoluyla haberi
tekrar ve teyit eder. Birim yöneticileri okul zincir baflkan›na kendi birimlerinin tamamland›¤›n› haber
verir. Okul zincir sorumlusu tüm birim sorumlular›ndan “Tamam” mesaj›n› almakla yükümlüdür.

Bir aksakl›k olmas› halinde, telefon zincirindeki kopman›n nereden kaynakland›¤›n› bulmak her
birim yöneticisinin sorumlulu¤undad›r. Telefonu cevap vermeyen üyelere SMS yollamak veya
alternatif telefonlara haber vermek suretiyle her üyenin haberi duymas› sa¤lanmal›d›r.

fiekil 2. Bir okulda acil durumlarda kullan›lmak üzere acil durum telefon zinciri ile iç, d›fl ve çevre 
haberleflme olanaklar› flema ve listelerle tan›mlanm›flt›r.

GÜVENL‹K
SORUMLUSU

‹RT‹BAT
SORUMLUSU

OKUL  2/8/10  1:14 PM  Page 28



29

OLAY KOMUTA S‹STEM‹

Uzman arama ve kurtarma ekiplerinin okullara ulaflmas› zaman alabilir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
okullar›m›zda da etkin bir afet ve acil durum yönetiminde ayn› komuta sistemi, dil ve yöntem-
lerinin kullan›lmas›; ayr›ca tüm paydafllar›n kat›l›m›yla bir organizasyon yap›s› gerçeklefltirilmesi
önemlidir (fiekil 3).

fiekil 3. Olay Komuta Sistemi (OKS) okul, acil durum görevlileri, veliler gibi 
paydafllarla bir etkileflim sonucu oluflturulur.

Organizasyonel yap›, ola¤an zamanlardaki yap›yla uyum sa¤lamal› ve haz›rlanacak Afet Acil
Yard›m Planlar›’nda yer almal›d›r. Bu anlay›flla okulunuzdaki Afet Acil Yard›m Planlar›’n›
yeniden ele alarak ifller hale getirmeniz gerekir. 

OKS, geniflleyebilen befl fonksiyonel bölümle yap›land›r›lm›flt›r (fiekil 4).

fiekil 4. Olay Komuta Sistemi’nde bulunmas› gereken temel servisler.
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Olay Komuta Merkezi

Afet mevzuat›na göre her okulda afetlere haz›rl›k, müdahale, sivil savunma faaliyet ve hareket-
lerinin sevk ve idaresi için bir kontrol merkezi ve bu merkezde bir komuta servisi kurulmal›d›r
(fiekil 5). Bu merkez, kurumun en emniyetli yerlerinde veya s›¤›na¤›nda bulunur.

Olay komuta sorumlusu veya olay komutan› liderlik vasf›na, olay müdahale mücadelesini
yönetme sorumlulu¤una ve otoritesine sahiptir. Afet an›ndaki çal›flmas›, acil durum müdahale-
sine cevap verecek ilk kifli olarak olay mekân›na varmas›yla bafllar. Bu sorumluluk geniflletilip
olay›n karmafl›kl›¤›, uzunlu¤u ve fliddetiyle ba¤lant›l› olarak di¤er görevlilere de verilebilir. Olay
komutan› acil duruma müdahale servisleriyle iletiflim içinde olay›n ve müdahalenin
s›n›fland›r›lmas›n› yapar; ayr›ca acil durum müdahale organizasyonu için gereken servisleri
aktif hale getirir.

Olay komutan›, di¤er acil durum görevlileri harekete geçinceye dek tüm acil durum müdahale
sorumlulu¤unu üstlenir. E¤er olay h›z kazan›rsa, ilave pozisyonlar ve kaynaklar sa¤lan›r.
Belirlenecek yeni personelin olay komutan›n›n rolünü etkileyece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.

Olay komutan› afla¤›daki rol ve sorumluluklara sahip bir komuta personelini seri olarak
görevlendirir:

Güvenlik görevlisi: Operasyonlar›n ifllerli¤ini sa¤lamak için komuta merkezinin güvenli¤ini
sa¤lar. Ayr›ca tak›mlar›n güvenli hareket edip etmediklerinden emin olur.
Bas›n sözcüsü: Medyayla irtibatta olur, gerekli bilgileri bas›na ve kamuoyuna iletir.
‹rtibat görevlisi: ‹flbirli¤i halinde çal›flan kurumlarla iliflkileri koordine eder.

fiekil 5. Komuta merkezi için mevcut bir ofisin düzenlenmesine örnek.

OKUL  2/8/10  1:14 PM  Page 30



31

Komuta Merkezi’nin bafll›ca görevleri flunlard›r: 

• ‹kaz alarm haberlerini almak ve yaymak (Bu konu haz›rlanacak bir “‹kaz Alarm Talimat› ve
Nöbetçi Memurlu¤u Talimat›”nda ayr›nt›l› olarak de¤erlendirilmelidir.)

• Acil durum servisleri aras›ndaki haberleflmeyi, sevk ve idareyi sa¤lamak (Bu konu “Acil Durum
Haberleflme Talimat›”nda ayr›nt›l› olarak de¤erlendirilmelidir. Bu talimat, irtibat kurulacak
zorunlu kurumlar›, personel aras›ndaki telefon zincirini, ö¤renci aileleriyle iletiflimi, haberleflme
araçlar›n›n güvenlik, kullan›m ve onar›m›n› içermelidir.)

• Mahalli sivil savunma, afet yönetim merkezleri ve idare kademeleriyle irtibat› ve gerekti¤inde
yard›mlaflma ve iflbirli¤ini sa¤lamak

• Komflu kurum ve kurulufllarla haberleflmeyi ve gereken hallerde yard›mlaflma ve iflbirli¤ini
sa¤lamak

• KBNR (Kimyasal, Biyolojik, Nükleer, Radyolojik) tehlikelerine ait haberleri de¤erlendirerek 
okul çevresindekilere ve bölgedeki sivil savunma idare kademelerine bildirmek

Komuta Merkezi olay›n karmaflas›ndan, mevcut ve olas› tehlikelerden uzak olmal› ve
mümkünse olay mahallini görmelidir. Ayr›ca flunlara dikkat edilmelidir:

• Afet riskine ve tehditlerine karfl›, bina sa¤lamsa afetin ikincil tehditlerinden emin bir bölgede
ve/veya bahçe içinde, binadan uzak bir yerde çad›rl› ya da prefabrik olarak da tesis edilebilir.

• Bu merkezde ö¤rencilere ait acil durum bilgi kartlar›, adres (yak›nlar›n›n adreslerini içere-
cek flekilde), telefon, kan gruplar›, varsa hastal›klar›, acil durumda ihtiyaç duyulacak telefon
numaralar›, çocuklar›n ailelerine veya ailesi gelmeyenler için güvenlik kuvvetlerine tes-
limini içeren tutanaklar, yeterli k›rtasiye, büro ve yaflam malzemesi bulunur.

Müdahale Servisi

Operasyonlar/Müdahale servisi tüm müdahale eylemlerinden sorumludur. Operasyonlar
yang›n, arama-kurtarma, acil t›bbi müdahale, kaynaklar yönetimi ve tehlikeli at›klar müdahale
timi gibi ekiplere ayr›labilir.

Müdahale servis amirinin amac›, afet veya acil durumun yol açt›¤› olaylara müdahale ederek kay›p ve
zararlar›n artmas›n› önlemektir. Operasyonlarda servis amiri, acil duruma ve Afet Acil Yard›m
Planlar›’na göre olay komutan›na destek verir ve tüm saha operasyonlar›n› yöneterek onlara kaynak
sa¤lar. 

Servis amiri öncelikle ve s›ras›yla:

• Olay komutan›ndan acil durum hakk›nda bilgi al›r.
• ‹lave görevlendirmeler için gerekli olan personeli tespit eder.
• Saha operasyonlar› için görevlere gerekli personeli atar.
• Olay komutan›na sürekli olarak bilgi verir.
• Tüm operasyonlar›n kay›tlar›n› tutar veya tutturur.
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Bilgi ve Planlama Servisi

Planlama bölümü afet ve acil durum anlar›ndaki operasyonlara iliflkin bilgi toplar, bu verileri
analiz eder ve geniflletilmifl olay eylem plan›n› haz›rlar.

Bu servis, iyilefltirme biriminin kaynak ve olanaklar›n›n iyilefltirilmesi için plan ve prosedürler
gelifltirmekten de sorumludur. ‹yilefltirme planlamas› okulun e¤itime devam edebilmesi için
gereklidir. Bu birim flu konularda da öneriler gelifltirir:

• Temel yang›n söndürme ve di¤er güvenlik sistemlerinin restorasyonu ve oluflturulmas› 
• Hizmet sistemlerinin restorasyonu
• Enkazlar›n temizlenmesi
• Güvenli¤i sa¤layacak prosedürlerin bafllat›lmas› 

Personel ve görevlilerden çal›flma mekânlar›n›n yeniden oluflturulmas› istenebilir; yaflam
alanlar›n›n yeniden düzenlenmesi gerekebilir; mevcut personelin görevine tekrar
atanmas›na ve geçici personelin istihdam edilmesine ihtiyaç duyulabilir. Ayr›ca, tüm bunlar›
bir araya toplayarak müdahalenin etkinli¤ini de¤erlendirmek amac›yla bir toplant›
yap›labilir.

Lojistik Servisi

Lojistik bölümü operasyonlar bölümünün
kaynak taleplerini karfl›lamaktan, ekipman
ve malzeme sat›n almaktan, müdahale per-
soneline haberleflme hizmetlerinin, g›da ve
suyun sa¤lanmas›ndan ve olay›n gerektirdi¤i
ulafl›m›n gerçeklefltirilmesinden sorum-
ludur. 

Bu servis, bir servis amiri ve gerekti¤inde bir
yard›mc›s›yla ortalama her 200 kifliye 4 kifli
hesab›na göre yeteri kadar personelden kuru-
lur. Bu personel, müessesenin büyüklü¤üne ve
özelli¤ine göre afla¤›daki hizmetleri görecek
flekilde teflkilatland›r›labilir:

• Enformasyon 
• Acil g›da ihtiyac›n›n sa¤lanmas›
• Geçici bar›nma ve giyim

Servisin bafll›ca görevleri flunlard›r: 

• Afet an›nda personeli durum hakk›nda s›k s›k bilgilendirmek, moral deste¤i vermek,
olumsuz söylentilerin ç›kmas›n› önlemek

• Personel, ö¤renci ve ziyaretçilerin beslenme, giyinme, bar›nma ve haberleflme 
ihtiyaçlar›n› geçici olarak karfl›lamak 
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• Mahalli sosyal yard›m servisiyle iflbirli¤i yaparak, personel ve ö¤rencilerin aileleriyle haber-
leflmelerini sa¤lamak

• Afet sonras›nda kurum için ihtiyaç duyulan personeli sa¤lamak

Bak›m ekibi öncelikle g›da ve bar›nma ihtiyaçlar›n› karfl›lar. Büyük bir afet veya acil durum sonras›
en az 72 saat yetecek g›da ihtiyac› karfl›lanmal›d›r. Bu birim, olay için gerekli ekipman ve malzeme
taleplerinin ulaflt›r›lmas› ve kurulmas›ndan sorumludur. Talep etme prosedürlerini izler, talep
eden kurum ile olaya maruz personelin isimlerini, isteklerini, malzeme ve ekipman da¤›t›m› için
uygun yer ve zamanlar› belirler ve bir dosyalama sistemi kurar. Bu servisin amiri veya varsa
ulaflt›rma birimi, okul araçlar›n›n temin edilmesini ve acil durumda kullan›lacak benzin/mazot
ihtiyaçlar›n› da sa¤lar.

Finans ve Yönetim Servisi

Bu servis, afetlerin meydana getirdi¤i k›sa ve uzun dönemli finansal etkilerin belirlenmesi,
malzeme ve ekipman kullan›m›na karfl›l›k firmalara gerekli ücretin ödenmesi veya sonradan
ödenmek üzere kay›t tutulmas›yla görevlidir. Belli bafll› görevleri flunlard›r:

Tazminatlar/hak sahipli¤i: Kaza ve hak sahipli¤i uzmanlar›na tüm tazminatlar›n yön-
lendirilmesinin genel idaresini kapsar.
Harcamalar: Ödeme yapabilmesi için tüm masraf bilgilerinin toparlanmas›, puantaj, ifllem
ücret efektif analizi ve tüm ücret bedellerinin sunulmas› ile masraflar› azalt›c› önerilerin
yap›lmas›n› kapsar. 
Personel çal›flma süresi: Personel çal›flma süresinin kayd›n›n tutulmas›n› ve personel
çal›flma süresinin kurallara uygunlu¤unun sa¤lanmas›n› kapsar.
Tedarik etme: Firmalarla olan kontratlara ait tüm finansal konular›n idare edilmesini ve
ekipman sürelerinin kay›tlar›n›n tutulmas›n› kapsar. Firmalarla önceden anlaflmal› kiralama
sözleflmeleri ve kontratlar› yap›lmas› uygun olabilir.

AC‹L DURUM EK‹P VE TAKIMLARI

Okullarda personelin mevcuduna göre çeflitli servisler kurulur. Örne¤in, bir okulda flu acil
servislere ihtiyaç olabilir: 

• Komuta merkezi ve karargâh
• Güvenlik ve tahliye
• Yang›n
• Arama ve kurtarma 
• ‹lkyard›m
• Sosyal yard›m
• Teknik onar›m

‹kili ö¤retim yapan okullarda her vardiya grubu için ayr› ayr› personel seçilerek görev ve sorum-
luluklar tebli¤ edilir. Bu servislerde 15 yafl üzeri ö¤rencilere de görev verilebilir.
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“Binalar› Yang›nlara Karfl› Koruma Hakk›ndaki Yönetmelik” hükümleri gere¤ince teflkil edilme-
si gereken ekiplerden itfaiye ekibi ilkyard›m servisinin karfl›l›¤›d›r. Okullar hassas kurumlar
olarak kabul edildi¤inden “Halk Taraf›ndan Yap›lacak Teflkilatlanma Modeli” içinde
de¤erlendirilemez; bu nedenle Sivil Savunma Plan› yapmalar› zorunludur.

Herkesin okuldaki görevine ba¤l› sorumluluklar› olacakt›r; ö¤retmen kadrosunun sorumluluk-
lar›, s›n›flar›n›n ve ö¤rencilerinin kontrolünün sa¤lanmas›, s›n›flar›n›n tatbikat ve tahliyelerinin
yönetimi bunlardan baz›lar›d›r. Yöneticiler ise tahliye gereksinimi, kampüsü kapatmak gere¤i,
plan›n velilere iletilmesi gibi okul çap›ndaki kararlardan sorumlu olacakt›r. 

Bunlarla birlikte, acil durumlarda belirli kiflilerin görevli olmas› d›fl›nda arama-kurtarma, bölge
güvenli¤i gibi sorumluluklar da gündeme gelecektir. Bu yüzden, baz› çal›flanlar kendilerine ait
acil durum sorumluluklar›n› yerine getirebilmek için s›n›f ve ofislerindeki görevlerinden geçici
olarak ayr›labilir. 

Günlük yaflamda okul çal›flanlar›n›n sorumluluk alan›na girmeyen ilkyard›m, yang›n söndürme
gibi görevler afet ve acil durumlarda Afet Acil Yard›m Plan› ve al›nan e¤itime göre yerine geti-
rilmesi zorunlu görevlerdir. Çal›flanlar›n bu ekiplerde görev almak için asli görevlerinden
ayr›lmalar› gerekir. 

Okullarda afet ve acil durumlarda oluflturulmas› gereken acil müdahale ekiplerinin yap›s› ve
görevleri özetle afla¤›daki gibidir:

‹lkyard›m Ekibi: Her 200 kifliye bir ekip hesab›yla kurulur. Bir ekip, ekip bafl› ile birlikte 7 kifliden;
bir tak›m, tak›m amiri ile 3-6 ekipten oluflur. ‹lkyard›m e¤itimi alm›fl kifliler öncelikli olarak tercih
edilmelidir.

Bu ekibin belli bafll› görevleri flunlard›r:

• Yaral› ve hastalara ilkyard›m gerçeklefltirmek
• Ölülerin kimliklerini tespit etmek
• Ölüleri sahiplerine veya Mezarl›klar Müdürlü¤ü’ne tutanakla teslim etmek
• Ölülerin b›rakt›¤› eflyalar›n tespitini sosyal yard›m servisiyle birlikte yapmak, bunlar› tutanakla

güvenlik kuvvetlerine teslim etmek
• ‹lkyard›m malzemelerinin tarihlerinin geçmemifl olmas›na dikkat etmek ve her zaman eksiksiz

olmalar›n› sa¤lamak
• Yenilenen acil durum kartlar›n›n (bölgedeki t›bbi kaynaklar) ve sa¤l›k kartlar›n›n (her çal›flan

ve her ö¤renci için) listesini tutmak 
• ‹lkyard›m› yapacak olan çal›flanlar›n e¤itimlerinin güncel olmas›n› sa¤lamak

Arama ve Kurtarma Ekipleri: Her 200 kifliye bir ekip hesab›yla kurulur. Bir ekip, ekip bafl› ile
birlikte 8 kifliden; bir tak›m, bir tak›m amiri ile 3-6 ekipten oluflur. Tak›mlar ikifler ya da üçer
kifliliktir. Arama kurtarma ekibi kuramayan okullarda en az›ndan arama kurtarma yapabilecek
profesyonel bir ekibe yard›mc› olabilecek destek ekibi kurulabilir.
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Bu ekibin belli bafll› görevleri flunlard›r:

• Gerekli araçlar›n (manivela, levye, baret vb.) okul alan›nda bulunmas›n› sa¤lamak 
• Ekip üyelerinin güncel e¤itim almalar›n› sa¤lamak
• Enkaz alt›nda kalanlar› kurtarmak
• Kurtarma s›ras›nda yaral›lara ilk acil yard›m› yapmak
• Binalarda meydana gelen basit onar›mlar› yapmak, tehlikeli durumda olanlar›n

desteklenmesini veya y›k›lmas›n› sa¤lamak

Emniyet ve Tahliye Ekipleri: Her 200 kifliye 4 kifli hesab›yla kurulur. En az bir yönetici ve iki kifliden
oluflabilir. Tak›mlar›n bir k›sm› alan ve bina güvenli¤ini sa¤larken, bir k›sm› tahliyeyi gerçeklefltirir.

Bu ekibin belli bafll› görevleri flunlard›r:

• Toplanma bölgesini bina d›fl›ndan ve bahçe içinde beklenen riskin birincil ve ikincil tehditlerinden
emin bir yerinde tesis ederek personele tebli¤ etmek

• Tahliye plan› yap›lmas›n›, bu plan›n velilere ve çal›flanlara iletilmesini sa¤lamak
• Okulun iç ve d›fl emniyetini sa¤lamak
• fiüpheli flah›slar› tespit etmek ve polise haber vermek
• Koruyucu güvenlik mevzuat›nda öngörülen tedbirleri kontrol etmek, eksiklikleri raporlamak
• Bina içinde ve d›fl›nda günlük rutin kontrolleri yapmak
• Tehlike s›ras›nda personelin verilen talimat ve isteklere uygun flekilde hareketlerini düzenlemek,

onlara k›lavuzluk etmek
• Panik ve kargaflay›, moral bozucu hareketleri önlemek
• Trafi¤i kontrol etmek
• Ya¤mac›l›¤› önlemek, kurtar›lan mallar› emniyet alt›nda bulundurmak
• Bir deprem sonras›nda velilerin ya da di¤er kiflilerin okul bahçesine girifline engel olmak
• KBNR maddeleri ile bulaflm›fl sahalar ve patlamam›fl bomba veya mermilerin yerlerini tespit

etmek ve ö¤rencilerin bunlara yaklaflmas›n› engellemek
• Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek

Yang›n/‹tfaiye Ekibi: Her 200 kifliye bir ekip düflecek flekilde kurulur. Bir ekip, ekip bafl› ve
yard›mc›s›yla birlikte 8-10 kiflidir. Bir tak›m, bir tak›m amiri ile 2-4 ekipten oluflur. Örne¤in per-
sonel mevcudu 15 yafl›ndan büyük ö¤rencilerle birlikte 1000 kifli olan bir okulda 5 adet itfaiye
ekibi kurulacak, bu ekiplerde maksimum 50 ve minimum 40 kifli görev yapacakt›r. Seçilen
yang›n ekibi elemanlar›n›n, çevrede bu konuda e¤itim veren itfaiye veya benzeri kurulufllardan
konuyla ilgili e¤itim almalar› gerekir. Yang›n söndürme araçlar›n›n çal›fl›r durumda oldu¤undan
ve ekibin bu araçlar› kullanma e¤itimini ald›klar›ndan da emin olunmal›d›r.

Bu ekibin belli bafll› görevleri flunlard›r:

• Yang›n ç›kabilecek mahalleri gözetim alt›nda bulundurmak, varsa yang›na sebebiyet verecek
etmenleri idareye raporlamak

• Yang›n dolaplar›, söndürme tüpleri, su deposu ve hidrantlar ile ikaz butonlar› gibi müdahale
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teçhizat›n› ya da sistemlerini kontrol etmek; bak›m, ar›za ve doluma yönelik –varsa– tespitleri
idareye bildirmek

• Acil kaç›fl yollar›n› ve varsa bu yollar üzerindeki engelleri belirlemek; acil ayd›nlatma sistemini,
ikaz ve yönlendirme iflaretlerini kontrol etmek 

• Okul içinde ç›kacak yang›nlar› kontrol alt›na almak ve söndürmek
• NBKR kirlenmesinde basit dekontaminasyon gerçeklefltirmek
• Can kurtarma faaliyetlerine ve enkaz kald›r›lmas›na yard›m etmek

Sosyal Yard›m Servisi: Her 200 kifliye bir ekip hesab›yla kurulur. Bir ekip, ekip bafl› ile birlikte
en az 4 kifliden oluflur. Bu ekibi oluflturan tak›mlar›n bir k›sm› toplu bak›m ve bar›nmayla
ilgilenir. Di¤er bir k›sm› da ö¤rencileri teslim almak için yap›lan baflvurular› kabul etmek ve
talepleri yerine getirmekle u¤rafl›r.

Bu ekibin belli bafll› görevleri flunlard›r:

• Geçici yedirme, giydirme, bar›nd›rma ve haberleflme hizmetlerini gerçeklefltirmek
• Velisi gelen ö¤rencilerin ö¤renci teslimi için yapt›klar› baflvurular› de¤erlendirmek ve uygun

görülenleri velisine bir tutanak ile teslim etmek
• Velisi gelmeyen ö¤rencileri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait yurtlara

yerlefltirilmek üzere tutanakla güvenlik kuvvetlerine teslim etmek
• Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine veya ilgili kuruma teslimi, b›rakt›klar› eflyala-

r›n tespiti konular›nda sa¤l›k servisine yard›m etmek; bunlar›n kay›tlar›n› tutmak

Altyap› Ekibi (Teknik Onar›m): Her 200 kifliye bir ekip hesab›yla kurulur. Bir ekip, ekip bafl›yla
birlikte 4-6 kifliden ibarettir. Elektrik, haberleflme, do¤algaz, su ve kanalizasyon gruplar›ndan
oluflur. Afet sonras›nda elektrik, su, do¤algaz gibi tehlikeli sistemleri devre d›fl› b›rakmak veya
tamir ederek servise koymak için bir ekip gerekli olabilir.

Bu ekibin belli bafll› görevleri flunlard›r:

• Elektrik, do¤algaz, haberleflme, su ve kanalizasyon tesislerine iliflkin basit tamir ve onar›mlar›
gerçeklefltirmek

• Bunlardan kaynaklanabilecek tehditleri ortadan kald›rmak, gerekli izolasyonu gerçeklefltirmek,
personelin ve ö¤rencilerin yaklaflmas›na veya kullanmas›na mani olarak emniyetlerini sa¤lamak

• Bilgi ve kabiliyetleri d›fl›ndaki ar›zalardan kaynaklanan tehditleri ortadan kald›rmak için
ilgili kurumlarla iflbirli¤i yapmak, bu kurumlar›n davet edilmesini ya da hasarlar›n ilgili
merkezlere raporlanmas›n› sa¤lamak

Di¤er Ekipler: Afet ve acil durum sonras› okulun güvenli¤ini sa¤lamak ve çeflitli hizmetleri
yapabilmek için yedek ekiplere gerek duyulabilir. Ayr›ca yukar›daki ekipleri destekleyecek
yard›mc› ekipler oluflturulmal›d›r.

Yukar›daki konular “Sivil Savunma Plan›”, “Sabotajlara Karfl› Koyma Plan›” ve bu planlardaki
“‹kaz-Alarm Talimat›”, “Gizleme ve Karartma Talimat›”, “S›¤›nak Talimat›”, “Tahliye Talimat›” ve
“Sivil Savunma Servisleri Görev Talimat›”nda da gerekiyorsa ayr›nt›l› olarak düzenlenmelidir.
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Yukar›da bahsedilen komuta, servis, ekip ve tak›mlar›n kendi içlerindeki hiyerarflisini Olay
Komuta Sistemi ile flematik olarak gösterebiliriz. fiekil 6’da komuta merkezi, dört ana servis ve
iki ekipten oluflan basit bir OKS’ye örnek verilmifltir. 

fiekil 6. Okulda sa¤l›kla ilgili bir olayda kurulup çal›flt›r›lan OKS.

Ülkemizde de büyük bir yang›na polis, itfaiye ve sa¤l›k ekipleri birlikte müdahale eder. fiekil 7’de
bir okulda hem polis hem de itfaiyeyi ilgilendiren bir olayda çal›flt›r›lan birleflik OKS organizas-
yonuna örnek verilmifltir. Böyle bir durumda olay komutan› üç kifli taraf›ndan
oluflturulmaktad›r. Bu durumlarda hiç kimse “Siz kar›flmay›n, ben hallederim” dememeli,
komuta paylafl›lmal›d›r.

fiekil 7. Okulda hem polis hem de itfaiyeyi ilgilendiren bir olayda çal›flt›r›lan birleflik OKS organizasyonuna örnek.

OKS’de yöneticiler, servislerin alt›nda bulunan ekipleri oluflturan tak›mlar ise personel
aras›ndan (yukar›da aç›kland›¤› flekilde) uygun kifliler taraf›ndan oluflturulmal›d›r. Yukar›da
kurulmas› tavsiye edilen kurtarma, ilkyard›m, itfaiye, teknik onar›m (altyap›), sosyal yard›m ve
emniyet ekipleri gibi operasyonel ekipler, planlama, lojistik ve finans/idari servislerin ekip-
leriyle mutlaka desteklenmelidir. 

Ekiplerin görev sorumluluklar› bir sonraki bölümde k›smen tan›mlanm›flt›r. Bu tan›mlar Afet
Acil Yard›m Plan›’na afet öncesi, an› ve sonras›nda yap›lacak ifller fleklinde konulmal›d›r.
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fiekil 6 ve 7’de görülebilece¤i gibi, baz› olay ve acil durumlarda tüm ekiplerin kurulup
çal›flt›r›lmas› gerekmektedir. Fakat afet gibi büyük olaylarda kanun ve yönetmeliklerde ad›
geçen tüm operasyonel servislerle beraber yard›mc› servis ve ekiplerin kurulup çal›flt›r›lmas›
gerekir.

Personel mevcudu 200’ün üzerinde olan bir okulda afet durumunda afla¤›daki olay komuta sis-
teminin oluflturulup uygulanmas› tavsiye edilir (fiekil 8):

fiekil 8. Büyük bir okulda kurulup çal›flt›r›lmas› tavsiye edilen geniflletilmifl OKS organizasyonu.

Tüm personelinin say›s› 200’den az olan okullarda ise Olay Komuta Sistemi, Okul Afet Müdahale
Ekibi gibi daha küçük bir flemayla organize olabilir (fiekil 9).

Okul Afet Müdahale Ekipleri, okul çal›flanlar›ndan oluflan organize gruplard›r. Bu ekipler
afla¤›daki niteliklere sahip kiflilerden oluflmal›d›r:

• Afet riskleri ve bu risklere karfl› al›nabilecek önlemler konusunda bilgilendirilmifl 
• Afetlere duyarl›l›¤› ve bilinç düzeyi art›r›lm›fl
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• Gerekli e¤itim ve ekipmanla donat›larak afet sonras›nda profesyonel ekipler gelene kadar 
ilk saatlerde müdahale için imkân ve kabiliyeti güçlenmifl

fiekil 9. Personel say›s› az olan okullar için OKS organizasyonu.

Bu OKS organizasyonu afet öncesi verilen e¤itimlerle afetlerde bafllang›ç halindeki iflleri yapa-
bilir. Bu zorluklarla mücadele edebilmek için insanlar›n önceden haz›rl›kl› olmalar›, planlama
yapmalar›, aile üyeleri, komflular› ve ifl arkadafllar›yla yard›mlaflmalar› son derece önemlidir. 

Yukar›da sözü geçen ifllerin bafll›calar› flöyle s›ralanabilir: 

• Küçük yang›nlara müdahale edilmesi
• Gaz, elektrik gibi altyap› hizmetlerinin kesilmesi
• Hayati tehlike oluflturan küçük yaralanmalara müdahale edilmesi ve bu yaralar›n tedavisi
• Hafif arama-kurtarma çal›flmalar› yap›lmas›
• Afetzedelere sakinleflmeleri için yard›mc› olunmas› 

KOORD‹NASYON

Okulda olas› afet esnas›nda faaliyete geçen herhangi bir komuta merkezinin, gerekti¤inde
d›flar›dan nas›l ve kimlerden yard›m isteyece¤i ve kimlerle koordineli olarak afete müdahale ede-
bilece¤i tan›mlanmal›d›r. Bir okulda faaliyete geçen komuta merkezi güvenlik birimleri, itfaiye veya
yak›n çevresindeki anlaflmal› birimlerden do¤rudan do¤ruya yard›m isteyebilir; ayr›ca anlaflmal›
birimler, kurulufllar, güvenlik birimleri ve itfaiye birimleri, Okul Afet Kurulu ile de temas halinde
bulunurlar (fiekil 8). Afet ve acil durumlarda gerekti¤inde okuldaki birim d›fl› etkinli¤in koordinas-
yonu, varsa kampüs veya genel müdürlük gibi yap›larda bulunan Komuta Merkezi’ne b›rak›labilir. 
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VII. PROSEDÜRLER 

Uygulama yönergeleri ve prosedürleri, her türlü acil duruma uygulanmas› amac›yla önceden
tasarlan›p Afet Acil Yard›m Plan›’na konur. Her okul, tehlike ve risk analizi sonucu belirledi¤i
önemli tehlikeler için kendine özgü Standart Operasyon Prosedürleri’ni (SOP) ve kontrol lis-
telerini de gelifltirip plan›na koymal›d›r.

Uygulama yönergeleri, her kuruluflun kendisi taraf›ndan gelifltirilmifl olan ve Afet Acil Yard›m
Planlar›’nda yer alan görevleri yerine getirmek için detayland›r›lm›fl dokümanlard›r; yönetim
bölgesinin stratejik planlar›n› gerçeklefltirmek için araçlar sa¤lar ve Afet Acil Yard›m
Planlar›’n›n uygulanmas›nda sorumlu kiflilerin üzerlerine düflen görevleri yerine getirmesine
yard›mc› olurlar. Ayr›ca e¤itim amaçl› da kullan›labilirler.

Uygulama yönergeleri ve prosedürler flunlar› içerir:

• SOP’lar
• ‹fl yönergeleri
• Kontrol listeleri
• Kay›t formlar›
• Bilgi kartlar›
• Haritalar
• Di¤er

Yönergeler flu özellikleri tafl›mal›d›r:

• ‹stenen kullan›ma uygun
• Tam ve eksiksiz
• Anlafl›l›r, k›sa ve öz, kullan›m› kolay
• Yeteri kadar detayl›
• Güncel
• Amaca uygun
• Afet Acil Durum Plan›’nda tan›mlanm›fl 

Bu yönergeler görünüfl itibariyle, duvarlarda as›l› olan yang›n talimatnamelerine benzer. Ancak
en önemli fark›, kullan›c›lar taraf›ndan haz›rlanm›fl olmas›d›r. Bu mümkün de¤ilse potansiyel
kullan›c›lara uygulama yönergeleriyle e¤itim verilmelidir. Uygulama yönergelerinin birer kop-
yas› mutlaka Afet Acil Yard›m Plan›’na eklenmifl olmal›d›r.

Uygulama yönergelerinin içerdi¤i di¤er tiplerdeki formlar flunlard›r:

Kay›t formlar›: Hesaplamalar›n, gözlemlerin veya di¤er bilgilerin kaydedildi¤i formlar (örne¤in
hasar tespit formlar›).

Ba¤lant›l› formlar: Birden fazla fonksiyonu olan formlar (örne¤in kay›t bölümleri olan kontrol listeleri)

Haritalar: Haritalar, Afet Acil Durum Planlar›’n›n önemli bir parças›n› oluflturmaktad›r. Çoklu
haritalar plan›n çeflitli k›s›mlar›nda kullan›lmak üzere eklenebilir. Bunlar flöyle s›ralanabilir:
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• Co¤rafi özellikler ve s›n›rlar
• Sorumluluk alanlar›
• Önemli ifllevlerin yerleri
• Ulafl›m rotalar›

Uygulama yönergeleri haz›rlan›rken, kullan›m amac› ve hedef kitle göz önünde
bulundurulmal›d›r. Yönergeler tüm görevleri ve ad›mlar›, her görev için gerekli bilgiyi (kim, ne,
nerede, ne zaman, nas›l ve uygunsa hangi standartta) içermelidir.

Bunlar d›fl›nda uygulama yönergeleri afla¤›daki özelliklere sahip olmal›d›r:

Aç›k, özlü ve kullan›m› kolay

• Aç›k ve güncel bir dille yaz›lmal› ve gereksiz, karmafl›k ve anlafl›lmaz teknik terimlerden
ar›nd›r›lmal›d›r.

• Her görev gerçekten yap›lm›fl gibi mant›k s›ras›nda düzenlenmelidir.
• Önemli bilgilerin alt› çizilmelidir.
• Yönergeleri içermelidir.
• Doküman›n amaç, hedef ve uygulanabilirlili¤i belirtilmelidir.

Yeteri kadar detayl›

• SOP’lar her uygulamada ayn› flekilde yap›lacak flekilde detayland›r›lmal›d›r.
• Harita ve tablolar amaca uygun bir seviyede detayland›r›lmal›d›r.
• Bilgi kartlar› gereken tüm bilgiyi içermelidir.
• Kontrol listeleri ve di¤er formlar, konunun özellik ve amac›n› kapsamal›d›r. 

Güncel 

• Doküman üzerinde en son güncelleme tarihi belirtilmelidir.
• De¤iflken bilginin ne kadar zamanda bir güncellenmesi gerekti¤i belirtilmelidir.
• De¤iflken bilgi belli bir düzene göre güncellenmelidir.
• Harita ve tablolar sorumluluk bölgesindeki de¤ifliklikleri yans›tacak flekilde güncellenmelidir.

Özetle, her önemli görevi tam olarak kapsayacak flekilde amaç da tutarl›, dokümanlar
aras›nda kay›tl› ve Afet Acil Yard›m Plan›’nda yerine göre ek olarak verilmifl olmal› veya
kaynak gösterilmelidir.

YÖNERGELER

Etkin uygulama yönergeleri için flunlara dikkat edilmelidir:

• Görev listesinin gelifltirilmesi 
• Kimin, neyi, nerede, ne zaman, nas›l uygulayaca¤›n›n tan›mlanmas› 
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• ‹fli kimin yapaca¤›n›n belirlenmesi 
• Belgeleme ifllemini kimin yapaca¤›n›n belirlenmesi 
• Kiminle koordinasyon sa¤lanaca¤›n›n tespit edilmesi 
• Her bir görev için aflamalar›n tan›mlanmas›
• Görevin tamamlanmas› için standartlar›n netlefltirilmesi 
• Sürecin kontrol edilmesi 

Afet Acil Yard›m Planlar› ile ilgili yönergelere örnek olarak, yayg›n kullan›lan “Yang›n Talimat›”
gösterilmifltir. Bu tür dokümanlar plan›n “ekler” k›sm›nda verilmelidir. 

B‹LG‹ KARTLARI

Bilgi kartlar› bir ifl için gerekli bilgiyi daha uygun formatta (bazen grafik olarak) verir. Örnekler
afla¤›dakileri kapsar:

• Referans listeleri
• Diyagramlar, etiketlenmifl gösterimler, grafik ve tablolar
• Matris formda haz›rlanm›fl bilgi özetleri (tablolar gibi)

Bilgi kartlar› flunlar için yararl›d›r:

• Grafik olarak gösterilen bilginin kullan›fll› oldu¤u görevler
• Kaybolabilen (periyodik de¤iflen) bilgiler
• Çeflitli kaynaklardan derlenen veriler

fiu bilgiler, bilgi kartlar›n›n üzerinde oldu¤u zaman daha ifllevseldir:

• Acil durumda ça¤›r›lacaklar/nöbette olanlar listesi
• Temas listesi
• Kullan›labilir kaynaklar listesi
• Organizasyon flemalar›
• Görev matrisleri
• Ekipman diyagramlar›
• Di¤er benzeri bilgiler

Bilgi kartlar›na bir örnek olarak Uluslararas› Kimyasal Maddeler Güvenlik Kartlar›na Ek-11’de yer
verilmifltir. Benzer bilgi kartlar›ndan okullar için uygun olanlar plan›n “ekler” k›sm›nda verilmelidir.

KONTROL L‹STELER‹

Bir kontrol listesi görevlerin listesini, ad›mlar›n›, özelliklerini, içeriklerini ve di¤er ayr›nt›lar› her
aflama tamamland›¤›nda tik atarak iflaretlemek üzere düzenlenir. Listeler afla¤›daki formlarda
olabilir:
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• ‹flaretlenecek tek kutucuk (YAPILDI veya VAR) veya bofl
kutucuk (YAPILMADI veya YOK)

• Birden fazla kutucuk (örne¤in EVET veya HAYIR)

Kontrol listeleri flu ifllerde yararl›d›r:

• Basit ad›mlardan oluflan görevlerde
• Tamamlanan ad›mlar›n kay›tlar›n›n tutulmas› gereken 

görevlerde
• Birden fazla sorumluluk gereken ifllerde bir hat›rlatma

gerekti¤inde

Kontrol listeleri flu durumlarda etkisizdir:

• Gözlemlerin kaydedilmesi gerekti¤inde
• Hesap yap›lmas› gereken durumlarda
• De¤erlendirme yap›lmas› gereken durumlarda 

(örne¤in derecesi veya kalitesi)

Ek-12, yang›n tehlikesi için bir olay yeri kontrol listesine
örnek olarak verilmifltir.

STANDART OPERASYON PROSEDÜRLER‹

SOP’lar afet yönetimi ve sorumluluklar›n›n k›sa bir zaman
içerisinde yerine getirilmesini, personelin verilen iflleri
onaylanm›fl prosedürleri takip ederek yapmas›n›, personel
e¤itiminin gelifltirilmesini, acil müdahalenin h›zlanmas›n›
sa¤lar. 

Afet yönetimi SOP’lar› yaz›l› formda ve kolay eriflilebilir
olmal›, Afet Acil Yard›m Planlar›’n›n eklerine konmal›d›r.

SOP’lar›n yap›s› ve kullan›m› flu flekilde özetlenebilir:

• Belli sorumluluklar›n yerine getirilmesine dair prose- 
dürleri ad›m ad›m anlat›r.

• Kimin, neyi, nerede, ne zaman ve nas›l yapaca¤›n› tarif 
eder.

• Ad›m ad›m yönerge gerektiren karmafl›k görevlerde ve 
belli standartlar›n uygulanmas›n› gerektiren görevlerde
kolaylaflt›r›c› rol oynar. 
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SOP’lar›n gelifltirilmesi sürecinde:

• Görev listesini ç›kart›n.
• Kimin, neyi, nerede, ne zaman ve nas›l yapaca¤›n› tan›mlay›n.
• Her görevin ad›mlar›n› belirleyin.
• Görevi uygulamak için standartlar› belirleyin.
• Prosedürleri test edin.
• SOP’lar› düzenli olarak gözden geçirerek ve yenileyerek güncel tutun.

SOP’larda “Kim?” sorusunun neleri içerdi¤ine dikkat edin:

• Faaliyeti kim yapacak?
• Kime rapor verilecek?
• Kim kiminle koordineli çal›flacak?

‹fl yönergesi, bir görev yerine getirilirken kullan›lmak üzere tasarlanm›fl yaz›l› bir prosedürdür.
‹fl yönergeleri baz› durumlar için uygunken baflka durumlar için uygun olmayabilir.
‹yi bir ifl yönergesinin unsurlar› flunlard›r:

• Görev bafll›¤›
• Görevin amac›
• Görevin ne zaman yap›laca¤›
• Gerekli malzemeler
• Eylem (her ad›m›n nas›l uygulanaca¤›)
• Beklenen sonuçlar
• Standartlar
• ‹flin kontrolü

Ek-13’te, telefonla yap›lan bir bomba ihbar›nda telefondaki personelin nas›l davran›p ne tür
konulara dikkat etmesi gerekti¤ine dair bir SOP örnek olarak verilmifltir. Bunlar genellikle olay
polise intikal etti¤inde polisin bilmek istedi¤i ve hat›rlaman›z›n beklenece¤i bilgilerdir.

FORMLAR VE TUTANAKLAR

Afet veya acil durumlarda etki ve ihtiyaç analiziyle birlikte birçok konuda bilgi toplamak ve rapor
vermek için önceden haz›rlanmas› gereken form ve tutanaklar vard›r. Bunlardan baz›lar›
afla¤›daki gibidir:

• Personel Acil Durum Bilgisi Formu
• Bomba ‹hbar Formu
• Haber-Mesaj Formu
• Personel Yoklama Formu
• Ö¤renci Teslim Tutana¤›
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• Okul Acil Durum Raporu
• Triaj Tutana¤›
• Acil Durum De¤erlendirme Formu
• ‹lkyard›m Raporu
• Bas›n Bildirisi
• Yaral› ve Kay›p Kifliler Raporu

Haz›rlanmas› gereken raporlara bir örnek Ek-14’te verilmifltir.

Afet ve acil durumlarda yeni form haz›rlamak ve eldeki formlar› ço¤altmak çok zor, hatta
imkâns›z olabilir. Bu nedenle, form ve tutanaklar›n birden fazla kopyas› plana konmal› veya
baflka yerlerde saklanmal›d›r.

Ö¤rencilerin deprem sonras› ailelerine veya ailelerinin önerdi¤i yak›nlar›na nas›l teslim edile-
cekleri konusunda bir anlaflma yap›lmal› ve bu esnada kullan›lacak "Ö¤renci ‹stek veTeslim
Tutana¤›" haz›rlanmal›d›r. 

Afet sonras›nda özellikle ilkö¤retim okullar›ndaki ö¤renciler aileleri veya yak›nlar› gelmeden
okuldan gönderilmeyecektir. Bu nedenle, uzak yerlerden gelen ö¤rencilerin velileri daha
dikkatlice bilgilendirilmeli, bu ailelere muhakkak okula yak›n oturan bir aile yak›n›n›n bulun-
mas› gerekti¤i anlat›lmal›, çocuk yuvalar› ve krefl gibi yerlerde bulunan ö¤rencilere deprem
sonras› sahip ç›kacak personel say›s› yeterli olmal›d›r. Velilerin ö¤retim y›l› bafl›nda bil-
gilendirilmesi gerekir.

Önemli evrak, form ve tutanaklar›n korunmas›nda flunlara dikkat edilmelidir:

• Acil durum haz›rl›klar› kapsam›nda ve acil durumdan sonra kullan›lacak formlar düzenlenmeli,
yeterli say›da ço¤alt›larak acil durum deposunda saklanmal› ve bunlar› dolduracak sorumlular
belirlenmelidir.

• Önemli evraklar›n saklanabilece¤i bir güvenli arfliv ortam› oluflturulmal›d›r (y›l sonu notlar›
ve mezuniyet bilgileri, vb.).

• S›n›f listesi, afet sonras› ö¤rencilerin teslim edilece¤i ailelerin isimleri, di¤er alternatif isimler,
teslimle ilgili tutanaklar, formlar, ilkyard›m çantas›, el feneri ve yedek pil, plastik bardaklar
vesaire “S›n›f Afet Çantas›" içine konulmal›d›r.
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VIII. E⁄‹T‹M VE TATB‹KATLAR

Planlama çal›flmas›n›n önemli bir parças› olan e¤itim, çal›flanlar›n sorumluluklar›na
al›flmalar›n› sa¤lar; buna ek olarak plan›n gelifltirilmesi s›ras›nda okulda olmayanlar›n bil-
gilendirilmesi aç›s›ndan da önemlidir.

‹nsanlar genellikle acil durum ve afet esnas›nda pani¤e kap›l›r. Bu panik, hasar›n ve
kay›plar›n artmas›na neden olabilir. Bu durumun önüne geçmenin en etkin yolu, afet
esnas›ndaki yönetimin ve afete maruz kalan kiflilerin gerekli bilgi ve tatbiki e¤itim alm›fl
olmalar›d›r. Özellikle yang›n gibi olaylarda, müdahale edecek kiflilerin bu konuda uygula-
mal› olarak e¤itilmesi son derece önemlidir. Afet yönetimi, müdahale ekiplerinin e¤itilme-
si ve gerekli teçhizatla donat›lmas› gibi konular ancak afet öncesi haz›rl›klarla
mümkündür. Afet öncesi yap›lacak e¤itimler insanlar›n afet ortam›na al›flmas›n›
sa¤lamakta ve afet esnas›ndaki davran›fllarda yol gösterici olmaktad›r. 

Olas› afetler sonras› can ve mal kayb›n›n olmamas› ve e¤itimin devam ettirilebilmesi için yap›lacak
ifller tarif edilmeli, ifl süreklili¤i planlar› haz›rlanarak tatbikatlarla sürekli canl› tutulmal›d›r.
Okulun Afet Acil Yard›m Plan› çerçevesinde y›ll›k e¤itim ve tatbikat planlamalar› yap›lmal›d›r.

Afla¤›daki öneriler her bir birimin ya da çal›flan›n anlamas› beklenen temel e¤itim konular›n›
kapsamakta ve bunun ötesinde, daha derin e¤itim ve bilgi kaynaklar›na de¤inmektedir.

Okul Afet Müdahale Ekibi’nin kendinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi için bafll›ca flu
e¤itimleri almas› gereklidir:
• Afete haz›rl›k
• Yang›n söndürme
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• Afetle ilgili ilkyard›m 
• Hafif düzeyde arama ve kurtarma
• Afet psikolojisi ve ekip organizasyonu
• Tatbikat
• Gaz kaçaklar›na müdahale
• Tahliye
• Sabotaj
• KBNR sald›r›lar›
• Tehlikeli madde s›z›nt›s›

Gerekti¤inde d›fl deste¤e de baflvurulabilecek bu e¤itimler mutlaka y›ll›k gözden geçirmelerle
personel de¤iflimi de dikkate al›narak belirli periyotlara göre yenilenmelidir.

Bir e¤itim program› oluflturmak üzere, yukar›da önerilen e¤itim konular› bir rehber olarak kul-
lan›labilir. E¤itimin, sorumluluklar›n belirlendi¤i s›rada ve sonras›nda devaml›l›k sa¤layacak
flekilde verilmesi önemlidir.

AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN! 

Planlar e¤er ö¤renciler, okul çal›flanlar›, ö¤retmenler ve veliler taraf›ndan bilinmiyorsa
KES‹NL‹KLE ‹fiE YARAMAZ. Planlar, haf›zalar› tazelemek ve yeni kat›lan çal›flanlar› e¤itmek
için düzenli aral›klarla uygulamaya konmal›, her zaman kimin sorumlu oldu¤u ve kimin karar
vermesi gerekti¤i aç›k olarak belirlenmifl olmal›d›r. Kuflkusuz, ekiplerinizin sorumluluklar›n›
ne düzeyde yerine getirecekleri, afetlerden önce ne kadar iyi haz›rlanm›fl olduklar›yla
iliflkilidir. Buna ek olarak, ekipleriniz gerekli tatbikat› yapm›fl ve yeterli e¤itimi alm›fl olmal›d›r;
böylece gereken görevleri hemen ve güvenli bir biçimde yerine getireceklerdir. Bu eylemler,
ifllerlik kazan›p gerekti¤inde hemen yap›labilir hale gelmeleri için sürekli tekrarlanmal›d›r. 

Deprem riski karfl›s›nda okullarda de¤iflik görevliler ve ekipler taraf›ndan yap›lmas› gerekenler
için afla¤›da bir rehber verilmifltir: 

OKUL MÜDÜRÜ/YÖNET‹C‹/OLAY KOMUTANI

Deprem Öncesinde
• Çal›flanlar›n›z›n, afet ve acil durum e¤itiminin öneminin bilincinde olmalar›n› sa¤lay›n.
• Tatbikat ve yönetme/düzenleme e¤itimi almalar›n› sa¤lay›n.
• Yap›sal olmayan tehlikeler hakk›nda onlara bilgi verin.
• Ö¤rencilerin okuldan b›rak›lmalar› konusunda bir sistem kurun ve ailelerin bu sisteme nas›l

dahil edilece¤ini belirleyin.
• Hasar verici bir afetten sonra, zaman geçirmeden hasar tespiti için bölgenizde neler 

yap›laca¤›ndan haberdar olun.
• Çal›flanlar›n›z›n afet acil yard›m planlamas›’nda yararl› olabilecek yetenek ve özelliklerinin 

bir envanterini ç›kar›n (telsiz operatörü, yabanc› dil bilenler, vb.).
• Mahalli yönetimle konuflarak, mevcut kay›tlar›n kopyalar›n› okul d›fl›nda saklayabilece¤iniz

bir yer olup olmad›¤›n› saptay›n.
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• Okulunuzda olay komuta merkezi olarak kullan›lacak bir yerin seçilip haz›r hale getirilmesini,
okulunuzun bir krokisinin ve içinde bulundu¤unuz y›l›n mevcut kay›t listesinin burada bulundurul-
mas›n› sa¤lay›n.

• Çal›flanlar›n›z için, aileleri ve okul d›fl›nda sorumluluklar› olanlar› hesaba katan bir izin plan›
düzenleyin.

Deprem S›ras›nda
•    Sars›nt›y› hisseder hissetmez uygun bir yerde "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yap›n. 
• E¤er d›flar›daysan›z, binalardan uzaklaflarak “Çök-Kapan-Tutun” hareketini yap›n.

Deprem Sonras›nda
• Tüm çal›flanlar›n›z› ve ö¤rencilerinizi say›n.
• Afet Acil Yard›m Plan›’n› yürürlü¤e geçirin ve koordine edin.
• ‹ç ve d›fl iletiflimi kontrol edin (bölge, flehir merkezleri, vb.).
• Gerekti¤inde tahliye ve di¤er kritik konularda karar verin.
• Olaylar›n, kararlar›n ve eylemlerin kayd›n› tutun.
• Bas›n için bir sözcü görevlendirin.
• Okulun yap›sal bir hasar görmüfl olabilece¤ine dair en ufak bir kuflkunuz varsa, bölgesel 

plana göre ilgili mimarlar ve inflaat mühendisleriyle ba¤lant›ya geçin.
• Okul binan›z yap›s› itibariyle her bölümde tahliyeye imkân vermiyorsa, tahliye için özel ç›k›fl

kap›lar› ayarlay›n. Yap›sal olmayan hasar mutlaka tahliye gerektirmez (Büyük bir depremden
sonra artç› sars›nt›lar›n da büyük olabildi¤ini ve zarar verici olabilece¤ini dikkate 
al›n).

• Yetkililerle kuraca¤›n›z temasta genel durum de¤erlendirmelerinizi bildirin (okulda bar›nmak
durumunda kalan ö¤renciler; ne kadar kalacaklar›; ihtiyaçlar›n nas›l karfl›lanabilece¤i vb.). 
Okulunuzun bir K›z›lay bar›na¤› olarak seçilmesi durumunda, bu hizmeti verecek flekilde 
haz›rl›k yap›n. 

Ö⁄RETMEN KADROSU 

Deprem Öncesinde
•    Güncel s›n›f listeleri tutun. Bunlar› güvenli ve kolayca ulafl›labilir bir yerde bulundurun.
• S›n›f afet çantas›n› güvenli ve kolay ulafl›lan bir yerde, örne¤in kap›n›n yan›nda bulundurun.
• Okul tatbikatlar›na kat›l›n ve ö¤rencilere cesaret verin.
• Ö¤retmenlerin bir acil müdahale ekibinde görevi varsa, s›n›f ö¤retmeni ve ö¤rencilerin

kontrolünün bir baflkas› taraf›ndan sa¤land›¤›ndan emin olun.
• Ö¤rencilere depremler ve deprem haz›rl›klar› konusunda e¤itim verin.

Deprem S›ras›nda
• Sars›nt›y› hisseder hissetmez uygun bir yerde "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yap›n. 
• E¤er d›flar›daysan›z, binalardan uzaklaflarak “Çök-Kapan-Tutun” hareketini yap›n.
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Deprem Sonras›nda
• Tahliye talimat› verilmiflse ö¤rencileri d›flar›ya ç›kar›n ve acil durum kartlar›n› yan›n›za al›n.
• ‹htiyac› olan ö¤renciler için ilkyard›m ve di¤er yard›m alma aflamalar›n› bilin.
• Kay›p ö¤rencileri bildirin.
• Korkan ö¤rencileri yat›flt›r›n.

OKUL H‹ZMETL‹LER KADROSU (GÜVENL‹K ELEMANLARI, TEM‹ZL‹K VE YEMEKHANE 
ÇALIfiANLARI DAH‹L) 

Deprem Öncesinde
• Planlama ekibine yap›sal olmayan tehlikelerin belirlenmesinde yard›mc› olun.
• Planlama ekibinin direktifleri do¤rultusunda, yap›sal olmayan tehlikelerin azalt›lmas›na 

yard›mc› olun.
• Yiyecek ve içecek malzemelerinin envanterini ç›kar›n.

Deprem S›ras›nda
• Sars›nt›y› hisseder hissetmez uygun bir yerde "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yap›n. 
• E¤er d›flar›daysan›z, binalardan uzaklaflarak “Çök-Kapan-Tutun” hareketini yap›n.

Deprem Sonras›nda
• Elektrik, su, do¤algaz tesisat›n› kontrol edin, hangilerinin çal›fl›p hangilerinin çal›flmad›¤›n›

belirleyin ve yeni bir tehlikeyi önlemek için ne gerekiyorsa yap›n. Sonuçlar› rapor edin.
• Tesisatlar› kontrol ederken yap›sal olmayan ve yap›sal hasarlar› not al›n. Belirlenen her 

hasar› rapor edin.
• Tahliye için yard›mc› olun.
• Acil durum için sa¤l›k önlemleri al›n. Tuvaletlerin ve suyun, borular ve kanallar kontrol edilinceye

kadar kullan›lmamas›n› sa¤lay›n.
• Acil durum su rezervlerini kullan›n (termosifonlardaki su da dahil olmak üzere).
• Ö¤renciler ve çal›flanlar›n ihtiyac›n› karfl›lamak için yiyecek envanteri ç›kar›n ve yiyecek 

da¤›t›m› için plan yapmaya bafllay›n.

‹LKYARDIM EK‹B‹ 

Deprem Öncesinde
• ‹lkyard›m gereçlerinin, son kullanma tarihleri geçmeyecek flekilde ve her zaman tam olarak

bulunmas›n› sa¤lay›n.
• Bilgilerin güncelli¤ine dikkat ederek, acil durum kartlar›n› (yard›m al›nabilecek kurulufllar›n

listesi) ve sa¤l›k kartlar›n› (her çal›flan ve her ö¤renci için) yan›n›zda bulundurun.
• ‹lkyard›m müdahalesinde bulunacak çal›flanlar›n e¤itim alm›fl olmalar›n› sa¤lay›n.

Deprem S›ras›nda
• Sars›nt›y› hisseder hissetmez uygun bir yerde "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yap›n. 
• E¤er d›flar›daysan›z, binalardan uzaklaflarak “Çök-Kapan-Tutun” hareketini yap›n.
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Deprem Sonras›nda
• Hemen Komuta Merkezi’ne, yöneticiye rapor verin.
• ‹lkyard›m› gerçeklefltirin; tüm hastalar› ve tedavileri kayda geçirin.
• Daha ileri bir t›bbi yard›m gerekip gerekmedi¤ini saptay›n. Yönetici arac›l›¤›yla yard›m 

ça¤r›lar›n› koordine edin.

ARAMA VE KURTARMA EK‹B‹ 

Deprem Öncesinde
• Gerekli araç gerecin (manivela, kask vb.) okulda bulunmas›n› sa¤lay›n.
• De¤iflen ekip üyelerinin e¤itimlerinin yenilenmifl olmas›na dikkat edin.

Deprem S›ras›nda
• Sars›nt›y› hisseder hissetmez uygun bir yerde "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yap›n. 
• E¤er d›flar›daysan›z, binalardan uzaklaflarak “Çök-Kapan-Tutun” hareketini yap›n.

Deprem Sonras›nda
• Daha önceden haz›rlanm›fl plana göre binadaki her oday› görsel, fiziksel ve sesli arama

yaparak kontrol edin. Yaral›lar›n yerlerini ilkyard›m ekibine bildirin. Di¤er problemleri
Komuta Merkezi’ndeki yöneticiye bildirin.

• Binadaki enkaz kald›rma çal›flmalar›nda belirgin yap›sal problemleri ve önemli yap›sal
hasarlar› gözden geçirin. Tüm hasarlar› Komuta Merkezi’ndeki yöneticiye bildirin.

EMN‹YET VE TAHL‹YE EK‹B‹ 

Deprem Öncesinde
• Planlama komitesiyle, okul yöneticisiyle ve bölge afet yönetimiyle birlikte bir tahliye düzeni

sa¤lay›n, bunu ailelere ve çal›flanlara iletin. Tahliyenin Türkçe bilmeyen ailelerle nas›l
gerçeklefltirilece¤i konusunda çal›flmalar gelifltirin.

• Acil durum için belirlenen toplanma alan›n›n planlar›n› tutun.
• Gerekli malzemelerin ulafl›labilir yerde olmas›n› sa¤lay›n.
• Tahliye yollar›n›n aç›k olmas›n› sa¤lay›n.

Deprem S›ras›nda
• Sars›nt›y› hisseder hissetmez uygun bir yerde "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yap›n. 
• E¤er d›flar›daysan›z, binalardan uzaklaflarak “Çök-Kapan-Tutun” hareketini yap›n.

Deprem Sonras›nda
• Tüm d›fl giriflleri ve bahçe kap›lar›n› kilitleyin ve binan›n güvenli¤ini sa¤lay›n. 
• Bir ekip üyesini, ailelerle iletiflim için ana kap›da görevlendirin. Bu görevli gerekti¤inde 

okula gelen itfaiye, polis, ambulans ve kurtarma ekiplerini yönlendirsin. Komuta Merkezi’ndeki
yöneticiyi faaliyetler hakk›nda bilgilendirin. 
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• Acil durumda toplanma alan›n›n ulafl›labilir ve güvenli olmas›n› sa¤lay›n. 
• Tahliye s›ras›nda yard›m ihtiyac›n› saptay›n. 
• Listeyi al›n ve grubun durumunu Komuta Merkezi’ndeki yöneticiye rapor edin.

YANGIN EK‹B‹ 

Deprem Öncesinde
• Yang›n söndürme cihazlar›n›n çal›fl›r durumda olmas›n› ve çal›flanlar›n bu cihazlar›n kullan›m

e¤itimini alm›fl olmalar›n› sa¤lay›n.

Deprem S›ras›nda
• Sars›nt›y› hisseder hissetmez uygun bir yerde "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yap›n. 
• E¤er d›flar›daysan›z, binalardan uzaklaflarak “Çök-Kapan-Tutun” hareketini yap›n.

Deprem Sonras›nda
• Yang›n olup olmad›¤›n› kontrol edin; yerini yöneticiye Olay Komuta Merkezi ve alan güvenli¤ine

bildirin.
• Mümkünse yang›n› kontrol alt›na al›n.
• Risk alt›nda olan ö¤rencileri ve personeli kurtar›n.
• Bölgenin güvenli¤ini sa¤lay›n.
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TEMEL DAVRANIfiLAR

Afet an›nda veya hemen sonras›ndaki uygun davran›fl flekillerini bilmek, afet an›nda gereksiz yere can
kayb›n› önlemek bak›m›ndan önemlidir. Okulda herhangi bir tehlike ortaya ç›k›nca bu davran›fllar›n
provalar›n› yaparsan›z, tehlike bafllad›¤›nda otomatik olarak do¤ru davran›fllara yönelebilirsiniz.

Genel tehlikelerde uygulanacak olan temel davran›fllar afla¤›daki gibidir: 

Çök-Kapan-Tutun
Bu davran›fl deprem, uçak kazas›, bomba patlamas› ve bomba tehdidi, y›ld›r›m ve hortum için
uygulan›r. Zemin sars›lmaya bafllad›¤›nda, yüksek sesli bir patlama duyuldu¤unda/hissedildi¤inde
veya bir çök, kapan ve tutun tatbikat› uyguland›¤›nda okuldaki herkesin koruyucu faaliyetlere
bafllamas› gereklidir.

Deprem an›nda tam çökme (yass› kaday›f) olanlar d›fl›ndaki binalarda ölüm ve yaralanmalara
daha çok yap›sal olmayan riskler yol açar. 1999 Kocaeli Depremi’nde binalar›n %3-5’inde tam
çökme (yass› kaday›f) gerçekleflmifltir. Yap›sal olmayan risklerden korunman›n evrensel olarak
kabul edilen tek davran›fl flekli de (hedef küçültmeyi amaçlayan) “Çök-Kapan-Tutun”dur. 

Kilitlen-yat
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Kilitlen-Yat

Bu davran›fl, çevrede ateflli silah sesi duyuldu¤unda,
flüpheli veya tehlikeli kifli ya da keskin niflanc› riskleri
ortaya ç›kt›¤›nda uygulan›r. Örne¤in yak›nlardan gelen bir
silah sesinin hemen ard›ndan herkes düz bir yere veya
zemine yatmal›d›r. Bina içindeyseniz binan›n ve/veya odan›n
kap›s›n› içeriden kilitleyin. E¤er aç›k havadaysan›z,
emniyetli oldu¤u anda içeri girip Yerinde S›¤›nak ve Kilitlen-
Yat prosedürünü uygulay›n.

Yerinde S›¤›nak

Tehlikeli madde (Kimyasal, Biyolojik, Nükleer, Radyolojik
[KBNR]) s›z›nt›s› veya serpintisi, duman, ateflli silah sesi,
keskin niflanc› tehlikesi veya fliddetli f›rt›nalarda uygulan›r.
Çevrenizde bir tehlikeli madde riski olufltu¤unda d›flar›
ç›kman›z söylenene kadar içeride kal›n ve içeride (d›flar›dan
bulundu¤unuz odaya olan) hava giriflini kesip güvenli bir
s›¤›nak oluflturun. 
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Okullarda yap›lacak yerinde s›¤›nak tatbikat› için bir kontrol listesi afla¤›da örnek olarak verilmifltir.

Evet  Hay›r     K›smen Gerçeklefltirildi (mi?)

______ _______    _______1.    Veliler tatbikat konusunda önceden bilgilendirildi. 
______ _______    _______2.    Senaryo ilgili kiflilere önceden kontrol ettirildi.
______ _______    _______3.    Personel/ö¤renciler k›sa sürede içeri girdi.
______ _______    _______4.    D›flar›da kalanlar hemen baflka s›¤›naklara gitti.
______ _______    _______5.    Tüm kap› ve pencereler s›k›ca kilitlendi.
______ _______    _______6.    Odan›n d›fl›na “S›¤›naktay›z” levhas› as›ld›.
______ _______    _______7.    Personel ve ö¤renciler için yoklama yap›ld›. 
______ _______    _______8.   D›fl kap›n›n etraf›ndaki hava girifl ç›k›fllar› ›slak havlularla 

vb. kesildi.
______ _______    _______9. Havaland›rmalar kapat›ld› ve/veya bantland›.
______ _______   ______10. Pencere ve kap› etraf›ndaki hava girifl ç›k›fllar› bantla 

kapat›ld›.
______ _______   ______11. Varsa klima ve aspiratörler kapat›ld›. 
______ _______   ______12. Pencere vb. fleylerdeki perde ve örtüler kapat›ld›.
______ _______   ______13. Kullan›lmayan ›fl›klar kapat›ld›, fakat elektrik kesilmedi.
______ _______   ______14. Okula tatbikat s›ras›nda gelenler için bir oda ayr›ld›. 
______ _______   ______15. “Ziyaretçi Odas›” yaz›s› uygun bir yere as›ld›. 
______ _______   ______16. Her odada yoksa alternatif tuvalet imkân› oluflturuldu.
______ _______   ______17. Oda için alternatif su kayna¤› haz›rland›. 
______ _______   ______18. “S›¤›nak” tatbikat› s›ras›nda ö¤rencilerin zorunlu ilaç kullanma

ihtiyac› da önceden belirlendi. 
______ _______   ______19. Polis/‹tfaiye/Ambulans servisleri ve varsa Afet Yönetim 

Merkezi aranarak tatbikatta olduklar› söylendi.
______ _______   ______20. ‹flaret verilene kadar kap› ve pencereler aç›lmad›.
______ _______   ______21. Tatbikattan sonra kapal› ortamlar havaland›r›ld›.
______ _______   ______22. Tatbikat s›ras›nda kimse d›flar› ç›kmad›.
______ _______   ______23. Tatbikat s›ras›nda iyi bir iletiflim yöntemi mevcuttu.

Lütfen formun arkas›n› öneri ve yorumlar›n›z için kullan›n ve ..... gün içinde bina sorumlusuna
verin.  Bu form, tatbikata fiilen veya gözlemci olarak kat›lan okuldaki tüm personel taraf›ndan
doldurulmal›d›r.

‹sim:_________________________________ Tarih__________Yer_______________

Evet          Hay›r      K›smen Gerçeklefltirildi (mi?)
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TAHL‹YE VE SEYREKLEfiT‹RME

Tahliyeden önce tahliye yollar›nda tehlikeyle karfl›laflma olas›l›¤›n›n en aza indirilmesi gerekir. 
Bu nedenle bir kontrol listesiyle tahliye güzergâh›ndaki tehlikeler afet öncesinde belli aral›klar-
la kontrol edilip ortadan kald›r›lmal›d›r.

Yang›n, uçak kazas› ve binada patlama olmas› durumunda en yak›n bina ç›k›fl›na ilerlemelisiniz.
Bunun için ç›k›fl yollar›n› planlarken engelli/özürlü kiflileri de düflünün. 

• Tatbikatlarda tahliye yollar›n› düzenli olarak kullan›n.
• Tatbikatlara engelli/özürlü kiflileri de dahil edin.
• Planlanm›fl boflaltma yollar›n›n acil durumda kapanm›fl olabilece¤i konusunda da personeli e¤itin.
• Alternatif tahliye ve ç›k›fl yollar› üzerinde de çal›flmalar yap›n. 

Tahliye Prosedürleri: Tahliye emri genelde olay 
komutan› taraf›ndan verilir ve personel uyar›l›r. 
Olay komutan› yang›n, patlama veya tehlikeli 
madde s›z›nt›s› gibi nedenlerle binalar›n 
emniyetli  olmad›¤› durumlarda binan›n 
boflalt›lmas›n› ister. 

Bir depremden sonra tahliye etme nedenleri
• Yang›n ç›kmas› veya olas›l›¤› 
• Binada meydana gelen yap›sal zarar 
• Bina içinde kimyasal s›z›nt›lar olmas›
• Tüm personeli bak›m için bir yere toplamak 

ve böylece baflka görevleri yerine getirebilmek 
üzere serbest kalmalar›n› sa¤lamak

Depremden sonra tahliye etmeme nedenleri
• D›flar›da tehlikeli madde s›z›nt›s› olmas›
• So¤uk hava flartlar›
• Esas ve yedek tahliye alanlar›nda tehlikelerin belirlenmesi 
• Tahliye yollar›nda tehlikeler olmas›
• Elektrikle ilgili tehlikelerin ortaya ç›kmas› 

Tahliyeyi erteleme nedenleri
• Ciddi yaralanmalar 
• Personelin hareket yetene¤inin k›s›tlanm›fl olmas› 
• Tahliye yollar›n›n bloke/t›kanm›fl olmas› 
• Yard›ma ihtiyaç duyan özürlülerin bulunmas› 
• De¤erlendirme yapmaya zaman ay›rma gerçe¤i

Tahliye edilip acil durum toplanma alanlar›na gidildi¤inde tüm personel say›lmal› ve eksikler
tespit edilip rapor tutulmal›d›r. Eksik tespit edilen durumlarda terk edilen yere kesinlikle geri
dönüp arama yap›lmamal›, hemen güvenlik görevlisi veya birimleri haberdar edilmelidir.
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Bir deprem sonras›nda olas› bir tahliye için di¤er görevliler flunlar› yerine getirir: 

• Tahliye yollar› için durum de¤erlendirmesi yapar, uygun tahliye yollar›n› belirler. 
• Tahliyenin flart olmad›¤› durumlarda da durumu de¤erlendirmeyi sürdürür.
• Yaralanma olup olmad›¤›n› kontrol eder.
• Gerekli olursa yaral›lar için ilkyard›m önlemlerini al›r.
• Panik ortam›n›n yat›flmas›n›, herkesin sakinleflmesini bekler.
• Her artç› flokta yukar›da anlat›lan prosedürü tekrarlar.
• Efl personeli veya birimi kontrol eder.
• Olay komutan›ndan tahliye talimat› geldi¤inde boflaltma ifllemini gerçeklefltirir.

Tahliye An›nda Dikkat Edilecek Konular
• Tahliye an›nda düzen ve güvenli¤e öncelik verin.
• Bulundu¤unuz kap› ve pencereleri hava cereyan›n› azaltmak için K‹L‹TLEMEDEN KAPATIN.
• Ma¤dur durumda olan arkadafllar›n›za kendinizi tehlikeye atmadan yard›m edin ya da 

yard›m edilmesini sa¤lay›n.
• Bulundu¤unuz yeri telafllanmadan terk edin; beraberinizde (kendinizi tehlikeye atmadan) 

önemli kiflisel koruyucu materyal ve malzemelerinizi, gerekiyorsa ilk müdahale araç ve 
gereçlerini almay› unutmay›n.

• En yak›n ç›k›fl yerine telafls›z ve sessiz bir flekilde gidin, gereksiz acelecilikten kaç›n›n.
• Gereksiz konuflmalardan kaç›n›n ve s›ran›n sürekli olarak hareket etmesine özen gösterin.
• Merdivenleri düzenli bir flekilde kullan›n, s›k›fl›kl›¤a meydan vermeyin.
• E¤er duman varsa, döflemeye çöküp en yak›n duvar› takip ederek en yak›n ç›k›fla do¤ru 

emekleyin.
• Kapal› kap›larla karfl›lafl›nca, kap›n›n s›cak olup olmad›¤›n› elinizin arka taraf›yla kontrol 

edin. E¤er kap› so¤uksa kap›y› dikkatlice aç›n ve güvenliyse ilerlemeye devam edin.
• Binay› tahliye ettikten sonra önceden belirlenmifl bir toplanma yerine gidin.
• Tahliye sonras›nda olay komutan›ndan izin almadan boflalt›lan birimlere kimsenin 

dönmemesine dikkat edin.

Tahliye tatbikatlar› y›l içinde belli aral›klarla gerçeklefltirilip duyurulmal›d›r. Baz› tahliye tat-
bikatlar› ise önceden haber vermeksizin yap›lmal›d›r. E¤itim veya toplant› gibi etkinliklerin
aksamamas› gibi nedenler öne sürülmeden, tatbikatlarda tüm ö¤renci ve çal›flanlar tahliye
edilmelidir. Bütün engelli ö¤renci ve çal›flanlar da birilerinin yard›m›yla ç›kar›lmal›d›r. 

Efl Sistemi

Okullarda düzenli ve güvenli bir tahliyeyi gerçeklefltirebilmek üzere efl birimler belirlenirken
belli noktalara dikkat etmek gerekir. Okulunuzdaki uygulamada, daha farkl› noktalar gerek-
liyse, afla¤›daki listeyi gelifltirebilirsiniz.

• Her sene, örne¤in ö¤retim y›l› bafl›nda komflu personel/birimler/s›n›flar/odalar efllefltirilmelidir.
Bunun için yan yana veya karfl› karfl›ya olan yak›n birimleri ve/veya personeli “efl” olarak 
belirleyin.
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• Tahliye yollar›n› gözden geçirin.
• Olaydan ve birimin durumunun kontrolünden sonra efl birimler belli bafll› konular› belir-

lemek için birbirlerini kontrol edecektir. Bunlar, birbirlerinin sa¤l›k durumu, yaral›lar›n 
yard›m ihtiyac›, yaral› ö¤renci ve personelle birlikte kalma gereksinimi gibi konulard›r. E¤er
mümkünse yaral› kifliler yaln›z b›rak›lmamal›d›r. Unutmay›n: Görevlilerin sorumlulu¤u
herkese karfl›d›r, ancak herkesin hayat›n›n tehlikede oldu¤u durumlarda, en çok say›da kifli
için fayda sa¤layacak eylem yap›lmal›d›r.

• Gerekirse bir efl personel iki birimi birden boflalt›r. Personel, görevliler kendilerine liderlik
etmeden birimlerini terk etmemelidir. Görevli arkada kal›p birimin tamamen boflald›¤›ndan
emin olunca kap›y› (kilitlemeden) kapatmal›d›r. E¤er her iki efl görevli de boflaltma ifllemini
yapmaya uygun durumda ise biri personelin önünden, di¤eri de arkadan personelle birlikte
toplanma alan›na gider. 

• Toplanma alan›na gelindi¤inde personel raporlar›n›n haz›rlanabilmesi için efl birimler birbirinin
yan›nda s›ra olmal›d›r. Tüm görevlilerin komuta merkezine teslim edilecek yaz›l› Personel 
Yoklama/Rapor Formu’nu doldurmalar› gereklidir. 

• Her birimin afet çantas›nda personel listesiyle birlikte efl birimin/s›n›f›n da personel ve 
ö¤renci listesine sahip olmas› gereklidir. 

• Toplanma yerine var›l›nca, personel ve ö¤renci yoklama ve raporlama iflleminin tamamlan-
mas›ndan hemen sonra her efl birimin bir üyesinin komuta merkezinin kontrolünü kolaylaflt›rmak
için kay›t yapt›rmas› gerekir.

• Tahliye gerektirmeyen acil durumlar için, bir efl görevlinin birimdeki personelin ve ö¤rencilerin
tamam›n› di¤er efl görevlinin birimine götürmesi gerekli olabilir. O zaman görevlilerden biri,
gerekli görevleri yerine getirmek için serbest kalabilir. 

• Baz› görevleri vekâleten yürütenlerin de acil durum prosedürlerini ve kendi efl görevli/
personel/s›n›f›n›n kim/hangisi oldu¤unu bildiklerinden emin olunmal›d›r.

Efl birimler gerek iç tahliye gerekse d›fl tahliye esnas›nda birbirlerini kontrol edeceklerdir.

Kat ve Vaziyet Planlar›

Afla¤›da bahsi geçen, okulun kat ve vaziyet krokileri üzerinde haz›rlanacak olan planlar›n ve
baflka yerlerde konu edilen formlar›n çok say›da kopyas›n›n plana konulmas› gerekir.

Aç›k Alan Müdahale Plan›: Acil durum ekiplerinin toplanma bölgeleri ile personelin tahliye
edilece¤i emniyetli alanlar belirlenmeli ve vaziyet plan› üzerinde gösterilmelidir. Aç›k alandaki
operasyonlar için okulunuzu ve çevresindeki yol ve caddeleri gösteren aç›k alan müdahale plan›nda
afla¤›daki yerlerin ve bilgilerin gösterildi¤inden emin olun. Bunlar›n binalardan en az bina yüksek-
li¤inin yar›s› kadar ve di¤er potansiyel tehlikelerden güvenli uzakl›kta olmas›na dikkat edin: 

• Acil durum konteynerinin yeri veya erzak ve malzeme depolar›
• Komuta (acil durum yönetim) merkezi
• Servislerin toplanma bölgeleri 
• ‹lkyard›m alanlar›
• Baz› acil durumlar için bina d›fl›nda toplanma ve çad›r alan(lar)›. 
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Tahliyeden sonra herkesin toplanaca¤› yerler, vaziyet plan› ve ayr›ca arazi üzerinde sar› renkle
iflaretlenecek ve her bir s›n›f›n konufllanaca¤› yer harf koduyla belirlenecektir.

Kapal› Alan Müdahale Plan›: Bu planda, aç›k alan müdahale plan›nda yer alan temel ihtiyaç
alanlar›yla birlikte yerinde s›¤›nak, KBNR s›¤›naklar› ve polisiye olaylarda uygulanmas› gereken
kilitlen-yat prosedürlerinin uygulanmas› için gerekli olan alanlar ayr›ca gösterilecektir. Plan,
deprem ve di¤er do¤al afetlerde de ortaya ç›kan ve tahliye (boflaltma) gerektirmeyen acil
durumlar için de kullan›lacakt›r. Bunun için, afla¤›daki yerler iflaretlenecek flekilde bir üçüncü
acil durum müdahale krokisi haz›rlay›n. 

Plana afla¤›daki bilgileri içeren krokiyi koyun.

• Erzak ve malzeme depolar›
• Komuta merkezi
• Baz› acil durumlar için bina içinde toplanma alan(lar)›
• Malzeme ve k›rtasiye
• Su depolar›
• Yang›n dolaplar› ve yang›n tüplerinin bulundu¤u yerler
• Laboratuvar, atölye
• ‹çeride ise spor salonu, kantin, kafeterya
• S›n›flar ve s›n›f mevcutlar›
• Odalar ve odadaki personel mevcutlar›
• UPS odas›
• Trafo, kazan dairesi, elektrik panosu ve flalteri
• Do¤algaz vanas›
• Su vanalar›
• Kütüphane
• Ö¤retmenler odas›
• Bilgisayar odas›
• Acil ç›k›fl kap›lar› ve güzergâhlar› vb.
• ‹lkyard›m yerleri 

- Triaj
- Acil
- Bekleyebilir
- Morg
- Psikolojik destek
- ‹tfaiye ve ambulans girifl yerleri 

‹lkyard›m Alanlar›: Acil, Bekleyebilir ve Psikolojik olmak üzere üç tane olmal›d›r (Acil durum
araçlar›n›n girifli için uygun, fakat bas›n ve personel taraf›ndan görülmeyecek bir alan olmas›na
dikkat edilmelidir. ‹lkyard›m alan›n›n girifli triaj alan› olarak kullan›labilir. Psikolojik travma
geçirenler fiziksel olarak yaralanm›fl ve yaralanmam›fl kiflilerden ayr›lmal›d›r).
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• Morg (tu¤la, beton ve bir baflka geçirgen olmayan so¤uk zemin yüzeyli, araç girifline uygun
ve güvenlikli olmal›, bas›n ve personel taraf›ndan görülmemesine dikkat edilmelidir.)

• Trafik kontrol ve güvenlik noktas›
• Medya (bas›n) merkezi
• Yerinde s›¤›naklar›n yerini ve geç gelenler için yerinde s›¤›na¤›n giriflini gösteren iflaretler 

(Kimyasal-biyolojik ve benzeri tehlikeli madde serpintileri için yerinde s›¤›nak prosedürüne
uygun olarak d›flar›yla ba¤lant›s› az olan tuvalet/hol gibi yerlerde, nükleer s›¤›nak olarak alt
katlarda ve d›flar›dan yap›lan silahl› sald›r›lardan korunmak için de en üst kattaki koridorlarda
yerinde s›¤›nak ve/veya kilitlen-yat için toplan›lmal›d›r.)

• Tasnif alan› (kaynaklar›n kullan›lmadan önce tutuldu¤u yerdir.)
• Personel ve personel yak›nlar›n›n olayla ilgili stresini azaltmak amaçl› kurulan bilgilendirme yeri

D›flar› Tahliye Planlar›: Senaryo do¤rultusunda katlardan tahliye ve ç›k›fl plan› yap›lmal›d›r.
Yang›n gibi acil durumlarda, bir uyar› veya alaca¤›n›z bir iflaret sonucunda k›sa bir süre içinde
bulundu¤unuz yeri boflaltman›z gerekebilir. Bunun için haz›rl›kl› olmal›s›n›z. Di¤er bir deyiflle,
baz› acil durumlarda binay› güvenle tahliye edebilmek için binan›n her odas›ndakilerin takip
edece¤i ana ve yedek tahliye yollar›n›, acil durumlarla ilgili acil ç›k›fllar, yang›n kap›lar› ve afet
malzemelerini kat planlar› üzerinde iflaretlemeyi unutmay›n. Plana her koridor, oda ve s›n›fa
afla¤›daki bilgileri içeren, o alana iliflkin krokiyi koyun.

Tahliye planlar› üzerinde –varsa– bulundurulmas› gereken bilgiler flunlard›r:

• Bulundu¤unuz nokta
• Acil telefonlar
• Yang›n alarmlar› ve ihbar butonlar›
• Yang›n duman dedektörleri
• Yang›n söndürücüleri ve dolaplar›
• Yang›n kap›lar›
• Yang›n merdivenleri
• Göz ve güvenlik dufllar›
• Birincil ve ikincil tahliye yollar›
• Varsa özürlüler için ç›k›fl yollar›
• ‹lk kurtar›lacak malzeme ve belgeler
• Afet çantas›, malzemeleri, ilkyard›m çantalar›
• Elektrik, gaz ve su vanalar› veya kontrol panellerinin yerleri
• Acil durum ayd›nlatmas› 
• Acil ç›k›fl kap› ve pencereleri
• Sabit ve tafl›nabilir merdivenler
• D›flar›daki acil durum toplanma noktalar›
• Efl birimler ve mekânlar

Arama-Kurtarma Planlar›: Deprem sonras› gerek duyuldu¤unda arama-kurtarma ekibinin fay-
dalanaca¤› en önemli evraklar mimari çizim planlar›d›r. ‹çi bofl olan bu planlar üzerinde arama-
kurtarma faaliyetleri iflaretlenecektir.
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Bu planlar›n yan› s›ra okul için itfaiye müdahale plan› da
haz›rlanabilir. ‹tfaiye müdahale plan›nda yukar›daki bil-
gilere ilave olarak itfaiye girifli, su depolar›, hidrantlar, acil
durum toplanma noktalar›, yaya yollar›, parlay›c› ve pat-
lay›c› maddelerin depoland›¤› veya bulundu¤u yerler,
f›skiye sisteminin bulundu¤u yerler ve yand›¤› zaman
sa¤l›¤a zararl› gaz ç›karan yerler de ayr›ca gösterilmelidir.
Okulun her bir mekân›n› gösteren bu tür detayl› kat plan-
lar› çizilmeli, bunlar›n birkaç kopyas› ç›kart›larak, kolayca
ulafl›labilecek güvenli bir yerde saklanmal›d›r.

PS‹KOLOJ‹K ‹LKYARDIM

Afetler yaflam› büyük ölçüde sekteye u¤ratan, önemli
maddi ve manevi kay›plara yol açan olaylard›r; dolay›s›yla
dünyan›n güvenilir bir yer oldu¤u konusundaki
inançlar›m›z› sarsar ve tüm bu özellikleriyle çok önemli
psikolojik de¤iflimlere yol açarlar. Ortaya ç›kan psikolojik
tepkiler afetlerin fliddetine ve kiflinin afet olay› öncesi
kiflilik ve deneyimine ba¤l› olarak geliflir.

Afet sonras› ilk dönem akut aflama olarak adland›r›l›r. Afet
yaflayanlarda bu dönemde fizyolojik uyar›lma, mant›kl›
düflünme kapasitesinde azalma, yaflad›klar›na inanamama
ve her fleyin bir rüya oldu¤unu düflünme, korku, kayg›,
suçluluk, öfke, gerginlik, çaresizlik, üzüntü ve güvensizlik
gibi duygular gözlenir.  

Günlük davran›fllarda, afl›r› bir uyar›lm›fll›k durumu,
yerinde duramama, uyku sorunlar›, ifltahta de¤ifliklikler,
içki/sigara kullan›m›nda art›fl gözlenebilir. Zihinsel olarak
bellek ve dikkatle ilgili sorunlar ortaya ç›kar ve afetzede
haf›za ve dikkatini toplayamama flikâyetlerinden yak›n›r.
Afetle ilgili tekrarlayan düflünceler ve hayaller gibi sorun-
lar da gözlenir. 

‹kinci aflamay› tepki aflamas› olarak adland›rabiliriz. Bu
aflamada afetzede afeti hat›rlatan her türlü durum ve
uyarandan kaç›n›r. Gerginlik, korku, huzursuzluk, depres-
yon, kendini toplumdan kopuk ve yaln›z hissetme duygular›
görülür. Bu aflamada rüyalar ve kâbuslar kifliyi rahats›z
eder. Ayr›ca hayatta kalm›fl olma ve baflkalar›na yeterince
yard›m edememifl olma düflüncesi, suçluluk duygusuna yol
açabilir. 
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Üçüncü aflama iyileflme aflamas›d›r. Bu dönemde afet sonras› verilen tepkilerin fliddeti azal›r. Afetzede
günlük hayata daha fazla ilgi göstermeye ve gelecekle ilgili hayaller kurup planlar yapmaya bafllar.
Birey art›k duygusal aç›dan da toparlanm›flt›r.  S›ralanan bu üç aflama ve tepkileri afet sonras› en s›k
karfl›lafl›lan psikolojik tablodur. Ancak afet sonras›nda nas›l ki baz› fiziksel yap›lar çok a¤›r hasar görü-
yorsa, afet yaflayan insanlar›n da baz›lar›nda daha a¤›r psikolojik etkiler görülebilir. “Travma Sonras›
Stres Bozuklu¤u (TSSB) ” olarak tan›mlanan bu durumda mutlaka profesyonel tedavi gerekir.

Afet sonras› psikolojik ilkyard›m son derece önemlidir. Anormal durumlarda normal
davran›fllar›n tespit edilebilmesi, stres alt›ndaki kiflilere nas›l davran›laca¤›n›n ve travmayla
bafla ç›kma yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmas› konusunda genel e¤itimler al›nmal›d›r.

Duygusal De¤erlendirme: Ö¤rencilerinizle bir deprem an›nda nas›l davranmalar› gerekti¤ini
tart›fl›n. Çok korkman›n, kayg›lanman›n ve hatta fiziksel olarak hastalanman›n çok normal
oldu¤undan söz edin. Korkuya baz› insanlar a¤layarak, baz›lar› gülerek tepki verir. Ö¤renci-
lerinizle, bir depremden sonra s›n›f arkadafllar›na daha az korkmalar› ve kayg›lanmamalar› için
nas›l yard›mc› olabilecekleri hakk›nda konuflun.

Ö¤rencilerinizin ailelerinin ya da yak›nlar›n›n okula ulaflmalar› uzun zaman alabilir, bu yüzden
herkes sab›rla beklemeye haz›r olmal›d›r. Ö¤renciler ailelerine ne oldu¤u konusunda çok
kayg›lanabilir, hatta “kayg›dan hasta” olabilirler. Ö¤rencilerin zaman› geçirmek ve kayg›lanma-
mak için birbirlerine nas›l yard›mc› olabileceklerini tart›flmalar›n› sa¤lay›n. Ailelerinin bir afet
plan›n›n olup olmad›¤›n› sorun; aile üyelerinin ne yapmalar› gerekti¤i konusunda ö¤rencilerin
daha iyi fikirler tafl›mas› mümkündür.

TATB‹KATLAR

Afet ve acil durum tatbikat ve egzersizinin gerçek bir afette insanlar›n pani¤e kap›lmadan do¤ru hareket
etme flans›n› iki kat art›rd›¤› bilimsel olarak ispatlanm›flt›r. Bu nedenle, Afet Acil Yard›m Plan›’yla ilgili
genel ve ayr› bafll›klar alt›nda tatbikatlar uygulan›r. Y›lda en az bir kez genel tatbikat yap›l›r. 

Ayl›k tatbikat konular› flunlard›r: 
• Gaz kaça¤›
• Yang›n
• Arama-kurtarma
• Tahliye 
• ‹lkyard›m
• Deprem

Bu bafll›klar alt›nda ayr› ayr› ya da birden fazla tatbikat kombine olarak planlan›r ve uygulan›r.
Tatbikatlar okul bünyesinde yap›ld›¤› gibi, komflu kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yap›l›p ortak
tatbikatlar fleklinde de gerçeklefltirilebilir. 

Okuldaki herkesin acil durum ç›k›fllar›, toplanma alanlar› gibi konularda e¤itime ihtiyac› vard›r.
E¤itim plan› haz›rlanmas› için önce görev tan›mlar› yap›lmal›d›r. Çal›flanlar›n, ö¤rencilerin,
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ziyaretçilerin, velilerin, tedarikçilerin, yöneticilerin ve acil duruma müdahalede sorumluluk
alanlar›n e¤itim ve bilgi ihtiyac› belirlenmeli ve buna göre bir e¤itim program› haz›rlanmal›d›r. 

E¤itimde on iki ayl›k bir periyot için flunlar belirlenmelidir:
• Kimlere hangi e¤itimlerin verilece¤i
• E¤itimi kimlerin verece¤i
• Hangi e¤itim araçlar›n›n kullan›laca¤›
• E¤itimlerin hangi tarihlerde, nerelerde yap›laca¤›
• E¤itimlerin de¤erlendirilmesi ve dokümantasyonun nas›l yap›laca¤›

E¤itimler birkaç flekilde gerçeklefltirilebilir:
E¤itim oturumlar›: Düzenli olarak gerçeklefltirilen, karfl›l›kl› bilgi paylafl›m›n›, sorular›n 
cevaplanmas›n› ve ihtiyaçlar›n belirlenmesini hedefleyen tart›flma toplant›lar›d›r.
Masa bafl› çal›flmas›: Acil durum yönetim grubu üyelerinin bir araya gelerek, üretilen 
senaryolar üzerinde çal›flt›¤›, her üyenin acil durum an›ndaki sorumluluklar› ve yapmas› 
gerekenler üzerine görüflülen toplant›lard›r.
Tatbikat: Acil durum yönetim grubu ve müdahale ekipleri, kriz an›nda neler yapacaklar›n›
uygulamal› olarak gösterir. Özellikle ilkyard›m, alarm ve ikaz gibi özel alanlarda, 
ifllevlerin test edilmesi için al›flt›rma e¤itimleri düzenlenir.
Tahliye tatbikat›: Okul çal›flanlar› tatbikat sonras›nda, planda belirtilen tahliye yolunu 
kullan›rken ne tür tehlikelerin ortaya ç›kabilece¤ini tespit eder ve acil durum yönetim 
grubuna bildirir. Bu bilgiler ›fl›¤›nda plan revize edilir.
Gerçe¤e yak›n tatbikat: Gerçe¤e yak›n bir acil durum senaryosu haz›rlan›r. Bu tür bir 
tatbikata personel, acil müdahale ekipleri, yönetim ve yerel topluluk organizasyonlar› kat›l›r.

Yan sayfada s›n›fça yap›labilecek bir deprem ve tahliye tatbikat›n›n haz›rlanmas› ve uygulan-
mas›na örnek verilmifltir. Ö¤rencilerle s›n›f deprem tatbikat aflamalar›n› gözden geçirin ve
onlara Çök-Kapan-Tutun al›flt›rmas›n› belirli aral›klarla tekrar yapt›r›n. 

“Deprem Tatbikat›” bafll›¤› alt›ndaki maddeleri de¤erlendirmek üzere bir sonraki sayfada kur-
gulad›¤›m›z Çök-Kapan-Tutun senaryosunu uygulay›n.

Bir "Çök-Kapan-Tutun" eylemini canland›rmak üzere, ö¤retmen senaryo metnini okudukça
yap›lmas› gerekeni uygular. Çök-Kapan-Tutun eylemini canland›rd›ktan sonra DURUM 1 ve
2’ye göre tart›flmalar yaparak olay› farkl› boyutlar›yla görmeye çal›fl›n.
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DEPREM TATB‹KATI

Hasar verici bir deprem s›ras›nda, can güvenli¤ini sa¤layacak hareketler hemen gerçeklefltirilme-
lidir. Deprem devam ederken bir sonraki ad›mda ne yap›laca¤›na karar vermek için zaman olma-
yacakt›r; herkes nas›l davranaca¤›n› önceden bilmelidir. Bir depremden sonra, acil durum tahliye
ya da ilkyard›m müdahalesi gibi yaflamsal faaliyetler gerekebilir; iyi e¤itilmifl çal›flanlar ve ö¤ren-
ciler bu kritik ad›mlar›n olabildi¤ince çabuk at›lmas›n› sa¤layabilir.

Deprem tatbikat ve al›flt›rmalar› haz›rl›k plan›n›z›n son derece önemli bir parças›d›r ve flu tür
faydalar› vard›r:

1. Ö¤rencilere, çal›flanlara ve velilere gerçek bir depremin yarataca¤› karmaflada nas›l 
davran›laca¤›n› ö¤retir. 

2. Afet Acil Yard›m Plan›’n›z›n tüm parçalar›n›n nas›l iflledi¤ini, çal›flanlar›n›z›n ve ö¤rencilerinizin
ne kadar iyi e¤itildiklerini de¤erlendirmenize yard›mc› olur.

3. Her tatbikatta ö¤renilenlerin planlara yans›t›lmas›n›n ve gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›n›n
önünü açar.

4. Okulunuza özgü koflullar› fark etmenizi sa¤lar.

Deprem s›ras›nda ve sonras›nda yap›lacaklar›n tümünü içeren kapsaml› tatbikatlar y›lda bir ya
da iki kez gerçeklefltirilmelidir. Türkiye'de 12 Kas›m haftas›, okullarda “Deprem Anma ve Haz›rl›k”
haftas›d›r. ‹mkânlar çerçevesinde program faaliyetlerinizi, deprem tehlikesi hakk›ndaki sunum-
lar›n›z› ve haz›rl›k planlaman›z› bu tarihe göre belirleyin.

Deprem tatbikatlar›n›n haz›rl›klar› ve kapsam›: Depremin etkilerinin ve potansiyel
hasarlar›n›n anlafl›lmas› için ö¤rencileri ve çal›flanlar› resimler ve grafiklerle e¤itmek
yararl›d›r. Bu esnada hem yap›sal hem de yap›sal olmayan hasarlar tart›fl›lmal›d›r.

Plan›n ve tatbikat›n amaçlar› ve iflleyifli tatbikat öncesi mutlaka tart›fl›lmal›d›r. E¤er tüm ö¤renci
ve çal›flanlar belirli bir ad›m› neden ataca¤›n› bilirse, bu etkinliklere daha h›zl› ve uyumlu olarak
kat›l›rlar. Yap›lmas› gereken tatbikat faaliyetleri özetle flöyledir:

1. Ö¤retmenler: Kendi s›n›f›n›zda Çök-Kapan-Tutun pozisyonu ile önerilen faaliyet ve tatbikatlar›
uygulay›n.

2. Yöneticiler: Hangi ad›mlar›n hangi s›rayla at›laca¤›n› saptamak için, tatbikat haz›rl›klar› ve 
tahliye plan› gelifltirme kontrol listesindeki önerileri kullan›n.

3. Tatbikat haz›rl›klar›ndaki önerileri izleyerek, haz›rl›k plan›n›z›n çeflitli parçalar›n› s›nayacak
bir senaryo gelifltirin. Çök-Kapan-Tutun pozisyonunu, önerilen faaliyet ve tatbikatlar› ve 
tahliye kontrol listesinde önerilen noktalar› kullan›n.

4. Her bir ekip, kendi sorumluluklar›n› tart›flt›¤› bir "de¤erlendirme" tatbikat› yaparak Afet 
Acil Yard›m Plan›’n› s›namal›d›r. Ekip görevleri kontrol listesi ve tatbikat de¤erlendirme formunu
de¤erlendirme ve düzenlemeler için kullan›n.

5. Gelifltirdi¤iniz müdahale planlar›n› genel bir tatbikat yaparak s›nay›n. Yerel itfaiyeden, acil 
hizmet servis birimlerinden veya il ya da ilçe milli e¤itim müdürlüklerinden de¤erlendirmede
yard›m isteyin.
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ÇÖK-KAPAN-TUTUN SENARYOSU

Derinden bir gürültü ve u¤ultu duydunuz. Gürültü, yaklafl›k on saniye içinde daha da yükseldi.
Ard›ndan ‹fiTE korkunç bir sars›nt›! Sanki birisi aniden frene basm›fl ya da bir kamyon o anda
binan›n duvar›na çarpm›fl gibi.

Birinin, "DEPREM! ÇÖKÜN VE KAPANIN" dedi¤ini duydunuz. Yer alt›n›zda kay›yor gibi. Aya¤a
kalkman›z, hatta yerinizde durman›z bile zor.

Mümkün oldu¤unca çabuk ve sakince, s›ran›z›n alt›na girip kapand›n›z. Ö¤retmeninizin dedik-
lerini dikkatle dinliyorsunuz.

Sars›nt› ve gürültü 60 saniye kadar sürebilir. (Deprem sars›nt›s› bitene kadar birimiz sayarak
zaman tutacak. Görevlendirmifl oldu¤umuz "zaman tutucu", sars›nt› bafllad›¤›nda alçak sesle
saymaya bafllayacak.)

Bina çatl›yor ve çat›rd›yor. Kitaplar raflardan düflüyor. Lambalar ve as›l› bitkiler kay›yor. Birden
bir saks› yere düflüyor ve parçalan›yor. Bir pencere sallan›p çat›rd›yor ve cam parçalar› yerlere
da¤›l›yor. S›ran›z da biraz kaymaya bafll›yor.

D›flar›daki sesleri duyuyorsunuz. Köpekler havl›yor, kediler miyavl›yor, bir bebek a¤l›yor. ‹nsan-
lar ba¤›r›yor ve ç›¤l›k at›yor. Bacalar›n ve binan›n di¤er gevflek parçalar›n›n çat›rdad›¤›n› ve yere
düfltü¤ünü duyuyorsunuz. A¤açlar sallan›yor; birbirlerine ya da binalara çarp›yor.

‹çeride s›n›f duvarlar›ndaki resimler çivilerinden ç›k›yor ve yerlere düflüyor. Çekmeceler ve
s›ralar aç›l›yor ve s›n›fta bir taraftan öbür tarafa kay›yor. Lambalar ba¤lant›lar›ndan kopuyor ve
yere düflüyor.

Kap› aç›l›p kapan›yor. BAM! fiimdi çarparak kapand›. Ard›ndan bir sessizlik. Sallant› durdu ve
s›n›f sessizleflti. (Zaman tutucu flimdi saymay› bitirmiflti.)

Herkes s›ralar›na dönsün! fiimdi sessizce oturmak ve bundan sonra yap›lacaklar için talimatlar›
beklemek önemlidir. Binay› terk etmek ve tahliye etmek uygun bir yol ise bu okul yönetimince
bize bildirilir. O zaman ben sizleri d›flar›ya güvenli bir yere ç›karaca¤›m. Artç› floklar›n gelmesi
ve yeniden sallanma durumunda her an tekrar Çök-Kapan-Tutun için haz›r olun.

Etraf›n›za bak›n›n, herkes iyi mi? Herhangi bir yaralanma var m›? E¤er varsa bana haber verin.

DURUM 1: Günün ortas› ve s›n›flar›n hepsi dolu. Ani bir sars›nt› hissettiniz ve hemen "Çök-
Kapan-Tutun" uyar›s› yapt›n›z. Birkaç saniye sonra bina yeniden sallanmaya bafllad›, ama daha
fliddetli. Pencerelerin camlar› k›r›ld› ve ö¤rencilerin üzerine cam parçalar› s›çrad›. Lambalar ve
di¤er sabitlenmemifl eflyalar s›ralar›n üzerine düfltü. A¤›r eflyalar ö¤rencileri yaralamad›, ama
cam parçalar› küçük kesiklere neden oldu. Elektrik kesik ve tahliye için bir karar bekliyorsunuz.
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Tart›flma noktalar›
• Tahliye için kim karar verecek ve bu karar s›n›flara zaman›nda nas›l ulaflt›r›lacak? 

(Elektri¤in kesik oldu¤unu unutmay›n.)
• Tahliye karar›n› beklerken ö¤retmen ne yapacak?
• Artç› floklar›n sürüyor olmas› ihtimali göz önünde tutularak, ö¤rencilerin endiflesi nas›l 

azalt›labilir?
• Yap›sal olmayan sorunlardan herhangi biri önlenebilmifl ya da azalt›labilmifl miydi?

DURUM 2: Saatler ö¤leden sonra 14.30’u gösteriyor ve 7 büyüklü¤ünde bir deprem oldu. Siz
hemen "Çök-Kapan-Tutun" ça¤r›s› yapt›n›z. Otoyollar›n ço¤u ve caddeler ya hasar görmüfl ya da
araçlarla ve enkazla kapanm›fl durumda. Yollar›n aç›lmas› belki saatler sürecek. Okulda baz›
hasarlar var, ama ö¤rencilerin ço¤u yaln›zca psikolojik olarak sars›lm›fl ve evlerine gitmeye
haz›r. Elektrik, su ve daha önemlisi telefonlar çal›flm›yor.

Tart›flma noktalar›
• Okulun, ö¤rencileri aileleriyle nas›l buluflturaca¤› belli mi? 
• Ö¤rencileri özellikle ailesinden baflka birine teslim etmeden önce hangi aflamalar izlenmeli?
• Okul alan›n›n güvenlik alt›na al›nmas› ve ö¤rencilerin say›lmas› nas›l gerçeklefltirilecek?
• Ö¤rencileri akflama kadar ya da gece boyunca tutmak için ne tür haz›rl›klar yap›ld›?
• E¤er gerekirse, gece ö¤rencilerle kalmak için nöbetçi olarak kimler okulda görevlendirildi?

Okullarda deprem ve onunla ilgili ifllerin tatbikatlarda do¤ru ve iyi bir flekilde yerine getirilip geti-
rilmedi¤ini belirlemek için afla¤›dakine benzer bir tatbikat kontrol listesi haz›rlan›p kullan›lmal›d›r:

Çök-Kapan-Tutun
• Ö¤retmen Çök-Kapan-Tutun hareketini yaparak gösterdi.
• Ö¤renciler do¤ru ifllemi biliyordu.
• Ö¤renciler çökmüfl-çömelmifl kapanm›fl-gizlenmifl, tutunmufllard›.
• Ö¤retmenin talimat ve komutlar› aç›k ve yerindeydi. 
• Ö¤retmen önce kendini kontrol edip durumunu de¤erlendirdi. 
• Ö¤retmen ö¤rencilerin kendilerini ve arkadafllar›n› kontrol etmesini istedi. 
• Ö¤retmen s›n›f› boflaltmadan önce s›n›f›n durumunu de¤erlendirdi ve herkesin

sakinleflmesini bekledi. 
• Ö¤retmen, efl ö¤retmeni veya efl dersli¤i (s›n›f›) kontrol etti. 

Artç› Sars›nt› (‹lk floktan iki dakika sonra)
• Ö¤retmen Çök-Kapan-Tutun hareketini tekrar yaparak gösterdi.
• Ö¤renciler do¤ru ifllemi biliyordu.
• Ö¤retmenin talimat ve komutlar› aç›k ve yerindeydi.
• Ö¤retmen önce kendini kontrol edip durumunu de¤erlendirdi.
• Ö¤retmen ö¤rencilerin kendilerini ve arkadafllar›n› kontrol etmesini istedi.
• Ö¤retmen s›n›f› boflaltmadan önce s›n›f›n durumunu de¤erlendirdi ve herkesin

sakinleflmesini bekledi.
• Ö¤retmen, efl ö¤retmen veya efl dersli¤i kontrol etti.
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Özel Durumlar: Planlanm›fl veya planlanmam›fl bir özel durum olduysa, bu durumda nas›l davran›ld›? 

Boflaltma ve Ö¤renci Say›m›
• Boflaltma (tahliye) ifllemi düzgün bir flekilde yap›ld›.
• Toplanma yerinde ö¤retmen yoklama yaparken ö¤renciler oturuyordu.
• Ö¤renci Yoklama Fifli, Olay Komuta Merkezi’ne gönderildi.

E¤er ciddi bir “yaralanma” olay› olmam›flsa ö¤retmen efl ö¤retmenle birlikte s›rayla bir ön
s›ralardan, bir de son s›ralardan olmak üzere s›n›f› boflalt›r. E¤er bir ö¤retmen tahliye ifline
bafllam›yorsa, efl ö¤retmenin s›n›f›n› veya efl dersli¤in ikisini de tahliye eder. E¤er bir
ö¤renci yaralanm›fl ve hareket ettirilemez bir durumdaysa, ö¤retmenlerden biri yaral›
ö¤rencilerle beraber s›n›fta kal›r, di¤er ö¤retmen ise iki s›n›f› toplanma alan›na götürmek
üzere tahliye eder. 

Özel Durumlar: Planlanm›fl veya planlanmam›fl bir özel durum olduysa, bu durumda nas›l davran›ld›?

Artç› Sars›nt› (‹lk floktan dokuz dakika sonra)
• Ö¤retmen Çök-Kapan-Tutun hareketini yapt›. 
• Ö¤renciler Çök-Kapan-Tutun hareketini yapt›.
• Ö¤retmenin talimat ve komutlar› aç›k ve yerindeydi.
• Ö¤retmen ö¤rencilerden kendilerini ve arkadafllar›n› kontrol etmelerini istedi.
• Ö¤retmen s›n›f› boflaltmadan önce s›n›f›n durumunu de¤erlendirdi ve herkesin

sakinleflmesini bekledi.

Yorumlar: ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lojistik
• Acil durum çanta veya kutular›, ö¤renciler toplanma alan›na gelince aç›ld›. 
• Lojistik ve bak›m ekibi ö¤rencilere gerekti¤inde kumanya da¤›tt›.
• Olay Komuta Merkezi’nde masa, sandalye ve di¤er malzemeler kuruldu. 
• Arama ve kurtarma malzeme ve ekipmanlar› kullan›lmaya haz›r hale getirildi. 

Komuta Merkezi
• Olay komutan› tatbikat s›ras›nda sürekli olarak Olay Komuta Merkezi’nde bulundu. 
• Olay komutan›, komuta yerinden ö¤renci ve personelin toplanma yerlerini gözetledi. 
• Kay›t tutan görevli tüm olaylar› kaydetti. 
• Tak›m liderleri, olay komutan›na sürekli olarak rapor verdi.
• ‹letiflim yetkilisi olay durum raporu haz›rlay›p olay komutan›na onaylatt›. 
• ‹letiflim yetkilisi ‹l/‹lçe/Kampüs Kriz Merkezi’ne (veya ADM’ye) Acil Durum Raporu’nu ulaflt›rd›.
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Arama ve Kurtarma
• Tak›mlar›n say›s›: _____________________________
• Tak›m lideri görevdeydi.
• Müdahale flefi veya tak›m liderleri görevlendirmeleri yapt›; tak›mlar›n ekipmanlar›n› ve telsiz

ayarlar›n› kontrol etti. 
• Tak›mlar yüksek öncelikli alanlara öncelikle gönderildi.
• Tak›m elemanlar›n›n her biri uygun bir flekilde (uygun ayakkab›, yelek, mi¤fer, toz maskesi,

gözlük, düdük, el feneri ile) giydirilip donat›lm›flt›. 
• Arama ve kurtarma tak›mlar› görevlendirildikleri alanlar› tümüyle tarad›. 

Sa¤l›k Ekibi
• Görevlendirilen personel say›s›: __________________
• Acil sa¤l›k müdahale merkezi ö¤rencilerin toplant› yerinden görülmeyen bir yerde kuruldu. 
• Acil yard›m malzemeleri acil t›bbi yard›m alan›na getirildi. 
• Portatif karyola ve sedyeler kuruldu. 
• Ma¤durlar getirildi ve “tedavi edildi”. 
• Bütün acil sa¤l›k uygulamalar› için ‹lkyard›m Bilgi Formu kullan›larak kay›t tutuldu.

Yorumlar: ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Velilere Ö¤renci Teslimi Baflvuru Yeri:
Görevlendirilen personel say›s› : _______   
Görevlendirilen gönüllü say›s› : _______
Baflvurusu iflleme konulan veli say›s› : _______

• Masa ve sandalyeler ve di¤er malzemeler haz›rland›.
• Aile ve velilere sakin ve sayg›l› bir flekilde davran›ld›. Velilerin kimlik bilgileri kontrol edildi. 
• Baflvuru yeri ile okul bina ve s›n›flar aras›nda koflarak gidip gelen haberciler/kuryeler mevcuttu. 
• Ö¤renci teslim formlar› önceden haz›rlanm›flt›.

Velilere Ö¤renci Teslimi Teslim Yeri:
Görevlendirilen personel say›s› : _______   
Görevlendirilen gönüllü say›s› : _______
Baflvurusu iflleme konulan veli say›s› : _______

• Masa ve sandalyeler ve di¤er malzemeler haz›rland›.
• Velilere sakin ve sayg›l› bir flekilde davran›ld›. Kimlik bilgileri tek tek kontrol edildi.

Yorumlar: ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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TAHL‹YE TATB‹KATI

Tahliye plan›n›n gelifltirilmesi için afla¤›daki kontrol listesi örnek olarak haz›rlanm›flt›r:

A. Organizasyon
Afla¤›daki noktalar›n ifllev kazanmas› için haz›rl›k yap›l›r ve sorumluluklar tayin edilir:
• Uygun tahliye yollar›n›n saptanmas›
• Tahliye yollar› ve tahliye alan› hakk›nda okuldaki herkesin bilgilendirilmesi
• Acil durumda toplan›lacak alan›n güvenli¤inin de¤erlendirilmesi
• Tahliye yolunun aç›lmas› ya da yeni bir tahliye yolu düzenlenmesi
• Tahliye emrinin verilmesi
• Talimat›n di¤erlerine iletilmesi 
• Tahliyeye yard›m edilmesi
• Özürlülere yard›m edilmesi
• Tüm ö¤rencilerin ve çal›flanlar›n say›lmas›
• Tesisat ve cihazlar›n kapat›lmas›
• Binalar›n emniyete al›nmas› ve ö¤rencilerin tahliyesinin kontrolü
• Al›nan kararlar›n ve tahliye edilen ö¤rencilerin kaydedilmesi
• Binalar›n yeniden hizmet vermesi ya da bir baflka plan›n anons edilmesi

B. Acil Durum 
Bir deprem s›ras›nda herkesin yapaca¤› fley ÇÖK, KAPAN VE TUTUN'dur. Deprem an›nda tahliye
yap›lmamal›; binalar›n en tehlikeli yerleri olabilen merdivenler ve asansörlerden uzak durulmal›d›r.

C. Tahliye Emirleri 
Dikkat edilecek noktalar flunlard›r:
• Tahliye hiçbir zaman plans›z ve acilen yap›lmaz.
• Ne zaman tahliye yap›lamayaca¤›na dair kriterleriniz olmal›d›r.
• Tahliyenin kademeleri vard›r ve her birinin ne zaman yap›laca¤› bilinmelidir.
• Emrin iletilme aflamalar› herkes için anlafl›l›r (aç›k) olmal›d›r.
• Di¤er bilgiler için Komuta Merkezi’ne baflvurulmas› gerekir.

D. Tahliye ‹fllemi 
Afla¤›dakiler yerine getirilmelidir:
• Tüm alanlar›n kontrol edilmesi ve tüm insanlar›n say›lmas›
• Tahliye yolu ve alan›n›n güvenli¤inin kontrol edilmesi
• Tahliyenin gerekip gerekmedi¤inin saptanmas›

E. Toplanma ve Sorumluluk 
Afla¤›dakiler için bir sisteminiz ve ekibinizin olmas› gerekir:
• Herkese aç›klama yap›lmas›
• Kay›t sonuçlar›n›n Komuta Merkezi’ne bildirilmesi
• T›bbi yard›ma en çok ihtiyaç duyacak kiflilerin saptanmas›
• ‹htiyaçlar›n dahili ve harici ilkyard›m ve kurtarma ekiplerine iletilmesi
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F. Binalar› Emniyete Almak 
Afla¤›dakiler için bir sisteminizin ve ekibinizin olmas› gerekir:
• Binalar›n güvenli¤inin kontrol edilmesi
• Tüm bulgular›n Komuta Merkezi’ne rapor edilmesi 
• Okulun bir tek kap›s› d›fl›nda tüm kap›lar›n›n kapat›lmas›
• Ö¤rencilerin velilerine ya da di¤er kiflilere teslim edilmesinin kontrol alt›nda tutulmas›
• Di¤er yard›m kurumlar›yla ba¤lant› kurulmas›

G. Tahliyenin Tamamlanmas›
fiunlara karar vermek için bir sisteminizin olmas› gerekir:
• Tahliye emrinin tamamlanmas›
• Binalar›n yeniden aç›lmas›n›n koordine edilmesi veya
• Ö¤rencilerin tahliyesi emrinin mümkün oldu¤u kadar çabuk al›nmas› ya da baflka bir alana

geçerek binan›n tamamen boflalt›lmas›

Tart›flma noktalar›
1. S›n›f› her zamanki yang›n tatbikat yolundan d›flar›ya ç›kar›rken, ö¤rencilerinize etraflar›nda
gördükleri tehlikeleri ak›llar›nda tutmalar›n› söyleyin. Önceden belirlenmifl alana vard›¤›n›zda,
ö¤rencilerinizle fark ettikleri tehlikeleri konuflun. Bu tür tehlikelerin bir listesi afla¤›daki gibi olabilir:
• Elektrikler kesik (Acil durum ›fl›kland›rmas› var m›?)
• Koridorlarda ve merdivenlerde enkaz y›¤›lm›fl; tavandan düflen parçalar ve duvarlardan 

dökülen s›valar görülüyor.
• Koridorlar düflen eflyalar ve caml› dolaplarla t›kanm›fl durumda.
• Koridorda duman var.
• D›fl kap› ve pencereler s›k›flm›fl ya da aç›lm›yor.
• Artç› floklar tahliye s›ras›nda gelebilir (Bu durumda da ö¤renciler bulunduklar› yerde 

hemen Çök-Kapan-Tutun hareketini yapmal›d›r).
• Bina d›fl›nda tu¤la, k›r›k cam ve moloz y›¤›lm›fl, yerlerde elektrik telleri mevcut.

S›n›fa döndü¤ünüzde ö¤rencilerinizle tehlikenin nas›l azalt›lm›fl olabilece¤ini ve/veya bun-
larla nas›l bafla ç›kabileceklerini tart›fl›n.

2. S›n›f›n›za büyük bir deprem s›ras›nda her ö¤rencinin bafll›ca sorumlulu¤unun kendi can
güvenli¤i oldu¤unu aç›klay›n. Bununla birlikte her ö¤renci, bir yaral›ya yard›m etmesi
gerekti¤ini ö¤renmeli. Tart›flmay› canland›rmak için "Ya olursa" sorular›n› sorun.
• Ya ö¤retmeniniz yaralan›rsa?
• Ya bir ö¤rencinin bir yeri camla kesilmifl ve kan›yorsa?
• Ya düflen bir lamba ya da a¤›r bir nesne birine çarpm›flsa?
• Ya bir ö¤renci depremden dolay› floka girerse?
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IX. YARDIMLAfiMA

Bir afet an›nda birçok okul d›fl› kayna¤a ihtiyaç duyulacakt›r. Baz› durumlarda afla¤›da belirtilen
kurumlarla önceden iliflkiye geçilmesi ve anlaflmalar yap›lmas› gerekebilir:

• ‹l Afet ve Acil Durum Müdürlü¤ü
• ‹tfaiye
• Parlay›c›, patlay›c›, tehlikeli madde müdahale otoriteleri
• H›z›r Acil Servis
• Hastaneler
• Emniyet-zab›ta
• Yerel yönetim hizmet birimleri
• Yöredeki bakanl›k, valilik ve kaymakaml›klar›n ilgili birimleri
• ‹nflaat flirketleri, ifl makine parklar›
• Acil durum ekipman› sa¤layan kurulufllar
• Sigorta flirketleri
•    ....

Bunlar d›fl›nda komflu binalarla acil müdahalede karfl›l›kl› yard›mlaflma protokolleri ve ilgili
kurum ve kurulufllarla da anlaflmalar yap›lmal›d›r. Ayr›ca her y›l bölgesel olarak resmi
kurulufllar ve komflu okullar›n davet edildi¤i, çeflitli senaryolara göre düzenlenecek müdahale,
kurtarma ve yard›mlaflma tatbikatlar›na da kat›lmak gerekir.

ANLAfiMALAR

Önce herhangi bir acil durumda herhangi bir protokol yapmadan yard›m al›nabilecek kurum ve
kurulufllar›n irtibat bilgileri belirlenmelidir. Ard›ndan, afet ve acil durum anlar›nda karfl›l›kl›
yard›m ve iflbirli¤i için protokoller ihtiyaca göre düzenlenmelidir. Bu noktada flu kurumlarla
iflbirli¤i yap›lmal›d›r:

• Personelin …..... Komuta Merkezi’ne ulaflt›r›lmas› için servis flirketleriyle 
• Telefon hatlar›nda sorun yafland›¤›nda öncelik sa¤lanmas› için Türk Telekom ve özel 

flirketlerle
• Telsiz kullan›m› ve uydu telefonlar›na yönelik hat anlaflmalar› için ilgili kurumlarla
• Donan›m, altyap›, network yönetimi için …..... ile
• Komuta Merkezi yiyecek-içecek deste¤i için yemek firmalar›yla
• Komuta Merkezi personelinin bar›nmas› amac›yla yak›n otellerle
• Deprem an›nda yo¤un destek vermeleri için güvenlik flirketleriyle
• Deprem büyüklü¤ü yüksek olan senaryolarda kuruma gelen ihbarlar›n karfl›lanmas› 

amac›yla arama merkezi flirketiyle
• Uzman temini konusunda mühendis odalar› ve dernekleriyle
• Çal›flan deste¤i verilmesi konusunda iflbirli¤i sigorta flirketleriyle 
• Afet durumundaki kargafla ve yo¤unluktan etkilenmemek amac›yla kurye ve kargo 

flirketleriyle
• Avans ve tazminat ödemelerinin k›sa sürede gerçeklefltirilebilmesi ve gezici uydu 

flubelerinden ifllem yap›labilmesi için bankalarla 
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Yang›n durumunda da yard›mlaflma ve iflbirli¤i amac›yla komflu kurum ve kurulufllarla bir pro-
tokol yap›lmal›d›r. Bu protokolde afla¤›daki hususlar yer almal›d›r:

• E¤itim ve bilgi de¤iflimi
• Kullan›lan araç gereç ve malzemelerin standart hale getirilmesi
• Ortak tatbikatlar yap›lmas›
• Yang›nla mücadelenin hangi flartlarda gerçeklefltirilece¤inin belirlenmesi

GÖNÜLLÜLER VE STK’LAR

Afetin ilk aflamas›nda olay yerine gelerek yard›ma koflan gönüllüler, kendili¤inden ortaya ç›kan, örgüt-
süz ve hiçbir e¤itimleri ya da uzmanl›klar› olmaks›z›n yard›m etmek isteyen vatandafllar ya da meslek-
leri veya e¤itimleri dolay›s›yla kimi yeteneklere sahip olan, olaya olumlu bir müdahalede bulunmak
isteyen kiflilerdir. Acil müdahalenin büyük bir k›sm› bu gönüllüler taraf›ndan, genellikle herhangi bir
düzene ya da güvenlik kural›na uymadan gerçeklefltirilmektedir. Böylece bireysel gönüllüler bir yan-
dan büyük bir kaynak olarak görülürken, di¤er yandan da bir sorun yuma¤› olarak görülür.

Bu nedenle, acil durum ve afet için haz›rl›k ve müdahalede bilinçli davranmay› sa¤lamak üzere,
yard›m dernekleri ve ilgili birimlerle önceden temasta olunmas› gerekir. Ayr›ca kurumlar bulun-
duklar› yerlerin muhtarl›klar›, belediye, kaymakaml›k gibi kurumlarla afetlere karfl› zarar azaltma,
haz›rl›k, müdahale ve iyilefltirme konular›nda iflbirli¤i yapmal›d›r. Özellikle afetler konusunda
e¤itimli, yetenekli, uzmanl›k veya kaynak sahibi gönüllülerin belirlenmesinde büyük yarar vard›r.

X. AC‹L DURUM MALZEMELER‹
Hasar verici bir depremden sonra okuldan ayr›lmak
mümkün olmayabilir. Ayn› zamanda acil yard›m da
binan›za ulaflamayabilir. Bu koflullarda, ‹lk 72 Saat ya da
daha uzun süreyi okulda geçirmek zorunda kalabilirsiniz.

Bu nedenle, ilkyard›m çantalar›, su, araç gereç ve yiyecek
gibi ihtiyaçlar› emniyetli bir yerde bulundurmak haz›rl›k
plan›n›z›n en önemli parças›d›r. Bu malzemelerin taze ve
son kullan›m tarihlerinin geçmemifl olmas› önemlidir.
Bununla birlikte ihtiyaçlar›n envanteri tutulmal› ve
nerede bulunduklar› kaydedilmelidir. Depremden sonra
elimizde olan malzemelerin temini, depolanmas› ve elde
edilmesini, özel olarak görevlendirilecek belli ekiplere
b›rakmak iyi bir çözümdür.
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AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN: Bütün gerekli malzemeleri bir anda haz›r bulundurman›z mümkün
olmayabilir; ancak afla¤›daki listede yaz›l›, çok gerekli temel malzemeleri edinin:

• Yeterli ilkyard›m malzemesi
• El fenerleri ve yedek piller
• Yedek yang›n söndürme cihazlar›
• Arama ve kurtarma malzemeleri
• Binadaki herkese yetecek miktarda su ve yiyecek
• Battaniyeler, kal›n plastik torbalar
• S›hhi malzemeler
• Reçete gerektirmeyen, s›k kullan›lan ilaçlar

Bir depremin hemen ard›ndan gereken malzemeleri öncelik s›ras›na koyarak, teminleri için
bir zaman çizelgesi haz›rlay›n. Örne¤in ilkyard›m malzemeleri sudan daha önemlidir, su ise
yiyecekten daha önemlidir. ‹htiyac›n›z olan di¤er malzemeleri zamana yayarak
edinebilirsiniz.

Acil durum ekiplerinin olas› ihtiyaçlar›n› belirleyebilmek için afla¤›daki örnekleri inceleyin:

Bilgi ve Planlama Servisi
• Mevcut Afet Acil Yard›m Plan›
• Tahliye, itfaiye, sivil savunma, vb. plan›
• ‹htiyaç malzemeleri depo krokisi
• Vaziyet ve kat planlar›

Yönetici/Müdür/Olay Komutan›
• Ö¤renci ve çal›flanlar›n listesi
• Acil durum görev listesi
• Okulun krokisi
• Tahliye plan›
• Tahta
• Telsiz
• Megafon
• Pilli radyo ve yedek pil
• Kâ¤›t ve kalem, daktilo, bilgisayar, yaz›c›

Ö¤retmenler
• Ö¤renci listesi
• Ö¤rencilerin acil durum çantalar›

‹lkyard›m Ekibi
• Her bir ö¤renci ve çal›flan için sa¤l›k kart›
• Acil durum kartlar›
• ‹lkyard›m gereçleri
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• ‹lkyard›m donan›m› (battaniye vb.)
• El lambalar›
• Kâ¤›t ve kalem
• Tahta
• Tahliye plan›
• Kimlik band› ya da kol band›

Arama ve Kurtarma Ekibi
• Çal›flanlar›n ve ö¤rencilerin listesi
• Okulun krokisi
• Yang›n söndürme cihazlar›
• El lambalar›
• Telsiz
• Anahtar, pense ve tornavida
• Manivela ve yang›n baltalar›
• Kürek ve ip
• Eldivenler, yüz maskeleri, gözlük
• Kask

Emniyet ve Tahliye Ekibi
• Okulun krokisi
• Tahliye plan›
• Önemli anahtarlar
• Telsiz
• ‹flaret kartlar› ve yaz› gereçleri
• Kimlik band› ve kol bantlar›
• Megafon

Sosyal Yard›m Ekibi
• Telsiz
• ‹flaret kartlar› ve yaz› gereçleri
• Kimlik band› ve kol bantlar›
• Ö¤renci listesi ve acil durum bilgileri
• Megafon

Yang›n Ekibi
• Yang›n söndürme cihazlar› (A,B,C tipi)
• Eldivenler
• Kürekler ve baltalar
• Telsiz
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Teknik Onar›m Ekibi
• Okul plan› (su, elektrik, do¤algaz ba¤lant›lar›n› gösteren planlar)
• Vanalar› kapatmak için aletler
• Yang›n söndürme cihaz›
• Tahliye plan›
• ‹htiyaç depo krokileri
• S›hhi ihtiyaçlar
• Kâ¤›t ve yaz› gereçleri
• Yiyecek ve su

‹lkyard›m Çantas›: Her okul, afla¤›da önerilen ilkyard›m malzeme listesindeki tüm malzemeleri
sa¤lamal›d›r. Her s›n›f›n gerekti¤inde kullanabilece¤i bir ilkyard›m çantas› olmal›d›r. 

‹lkyard›m malzeme listeleri flöyle s›ralanabilir:
• ‹lkyard›m el kitab›
• Bandajlar ve pansuman malzemeleri (plaster, 2 genifl rulo, steril bandaj, 2 ve 4 rulo, pamuklu-

delikli bezler, sarg› malzemeleri, gazl› tampon 4x4, lateks eldivenler, vb.) 
• Makas 
• C›mb›z 
• Derece 
• Çengelli i¤ne 
• Hijyenik ba¤ 
• Üst koruma örtüsü

Afet Durumunda ‹htiyaç Duyulacak T›bbi Malzemeler: T›bbi malzemeler ayr› ayr› paketlenmeli
ve yaln›zca afet durumlar›nda, “gerekti¤inde” kullan›lmal›d›r.  

Afet dönemi ihtiyaçlar› için haz›rlanan malzemeler ö¤renci say›s›na göre flu flekilde birim-
lere ayr›lmal›d›r:

Mevcut:    1-750 1 set
Mevcut:    751-1500     2 set

Okullarda revir, hemflire odas›, sa¤l›k kabini gibi mekânlarda bulundurmak üzere yan sayfada
s›ralanan t›bbi ihtiyaç malzemeleri mümkün oldu¤unca temin edilmelidir. 
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TIBB‹ ‹HT‹YAÇ (750 kifli için)

• 3 Steril gazl› bez (7,5 x 7,5 cm)
• 12 Alkol (tuvalet ispirtosu) (1 lt)
• 1 Amonyak nefes aç›c› (10'luk paketler halinde)
• 1 Aplikatör (steril, 6,5 cm)
• 1 Karbonat
• 1 Bandaj makas› (15 cm)
• 1 Bandaj, betafix (5 x 10 cm)
• 1 Elastik bandaj (6 cm)
• 10 Elastik bandaj  (13 cm)
• 20 Kol ask›s›
• 3 Klor tabletleri
• 1 Bez sarg›lar
• 10 Göz damlas›
• 20 Paket kâ¤›t mendil
• 3 Göz bezleri (steril)
• 20 Gazl› bez (steril 7,5 x 7,5 cm)
• 1 El lambalar›, piller
• 10 Gazl› bez (5 cm)
• 2 Gazl› bez (10 cm)
• 1 Aspirin içermeyen tablet
• 1 Kâ¤›t havlular
• 1 Plastik torba
• 20 Plastik ambalaj kâ¤›d›
• 2 Oksijen tüpü tak›m› (1 yetiflkin, 1 ö¤renci)
• 2 Çengelli i¤neler
• 1 Tuz (1 kg)
• 2 Peçeteler
• 1 Çarflaf
• 1 Sabun (s›v› ve su gerektirmeyen cinsten)
• 10 Atel (18'lik)
• 3 Atel (24'lük)
• 1 Sedye
• 24 Bant, kâ¤›t yap›flt›r›c› (1"x10 m)
• 1 Bant, kâ¤›t yap›flt›r›c›, 2"x10 m (yeni)
• 1 Dil tutucular›
• 10 C›mb›z
• 1 Vazelin (kavanozda)
• 1 Su (steril, 20 lt, plastik fliflede)

Alt› ayda bir eksik malzemelerin listesini ç›kart›p bu malzemeleri tamamlay›n.
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T›bbi Olmayan Acil Durum ‹htiyaç Malzemeleri ve Donan›m›: T›bbi malzemelere ek olarak, okullar-
da ayn› zamanda afla¤›daki listelerde verilen di¤er araç gereçler ve donan›mlar bulunmal›d›r.

SINIF AFET ÇANTASI

Çantan›n Üst K›sm›
• El feneri ve yedek pilleri
• Radyo ve yedek pilleri
• Düdük
• Ö¤rencilerin ve ailelerinin isimlerinin, telefon numaralar›n›n ve adreslerinin suya dayan›kl›

bir malzemeye yaz›l› oldu¤u s›n›f listesi (Bu liste, ev ve araba acil durum (tahliye) çantas› için
aile ve arkadafllar›n isim ve telefon numaralar›n› içerecektir.)

• Kalem ve kâ¤›t
• Keçeli tahta kalemi
• Yard›m ça¤›rmak için renkli bayrak
• Yap›flt›r›c› bant
• Susuz sabun
• Sürekli ilaç kullanan ö¤rencilerin ilaçlar›
• ‹lkyard›m çantas›
• Vazelin
• Kâ¤›t mendiller ve tuvalet kâ¤›d›
• Cep çak›s›
• Antiseptik mendil
• Su ar›tma tabletleri
• Konserve açaca¤›
• Birkaç oyuncak

Çantan›n Orta K›sm›
• Su (mümkünse üç günlük)
• Yiyecekler
• Ya¤s›z süt tozu
• Toz meyve suyu
• Konserve meyve sular›
• Konserve yiyecekler (bal›k, bezelye, vb.)
• Kraker, bisküvi
• Kuru meyve
• F›st›k ezmesi
• fieker, çikolata

Çantan›n Dip K›sm›
• Plastik flifle ve su bardaklar›
• Oyun kartlar› ve cep oyunlar›
• Kitaplar
• Battaniye
• Bir miktar yedek iç çamafl›r›
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AC‹L DURUM ‹HT‹YAÇLARI VE DONANIMI (Okul çap›nda)

• Baltalar
• Battaniyeler
• Megafon, (yedek pillerle beraber)
• Konserve açaca¤› (mekanik)
• Fener ve gaz
• Levye
• Bardak (kâ¤›t ya da plastik)
• Yang›n söndürücüleri
• El lambalar› (yedek pillerle beraber)
• Çekiçler
• Kasklar
• Yang›n söndürme ve su için hortum
• B›çaklar (a¤›r ifller için)
• Ifl›ldak
• Maskeleme band›
• Mum uçlu kibritler (her yere sürtüldü¤ünde tutuflan)
• Kovalar
• Kazmalar
• Plastik çöp torbalar› - a¤›r ifller için (ö¤renci bafl›na iki tane; s›cak tutmak,

ya¤murdan korunmak ve hijyen için)
• Plastik örtü, siyah, 1 m geniflli¤inde-30 m uzunlu¤unda, branda kal›nl›¤›nda (ya¤murdan 

korunmak ve perde olarak kullanmak için)
• Plastik su bidonlar› (4 tane 200 lt’lik)
• Naylon ip
• El testereleri
• Tornavidalar
• Kürekler
• Sedye
• Sicim
• Muflamba
• Tuvalet kâ¤›d›
• Pilli radyo (AM-FM bantl›) ve yedek pil
• El telsizi ve yedek pil
• Sedye yapmakta kullan›labilecek sopalar
• Tel
• Tel kesicileri
• Vida anahtarlar›

Bu tür malzemelerin ekipler aras›nda paylafl›m› ekipte görev alacaklar›n flahsi ihtiyaçlar›yla bir-
likte düflünülmelidir.
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DEPOLANACAK TEMEL ‹HT‹YAÇ MADDELER‹

Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulmas› beklenen malzemeler Afet Acil Yard›m Planlar›’nda yer
almal›, afete müdahale alan›n›n yan›nda malzemeler için de uygun bir yer saptanmal›d›r. Uygun
da¤›t›m yap›labilmesi ve malzemelerin zaman›nda sevk edilebilmesi için, malzemeler alandaki
denetimci veya baflka bir lojistik görevlisi taraf›ndan devaml› kontrol alt›nda tutulmal›d›r.

Hiçbir yerden yard›m almaks›z›n en az 72 saat boyunca kendi bafl›n›za hayatta kalma mücadelesi verm-
eye haz›r olun. Afla¤›daki acil durum gereçlerini toplay›n ve bunlar› güvenli bir flekilde muhafaza edilen,
eriflilmesi kolay yerlerde saklay›n. Söz konusu malzemelerin baz›lar›, tahliye gerekti¤inde bir kiflinin tek
bafl›na tafl›yabilece¤i ayr› ayr› çantalarda bulunmal›d›r. Ayr›ca özürlüler için gerekli özel malzemeleri
unutmay›n. Afet çantan›z di¤er acil durum gereçlerinizle birlikte güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir.

Temel ‹htiyaç Malzemeleri (en az)

• ‹lkyard›m çantalar›, ilkyard›m el kitab›
• Pilli el lambalar› (fenerler) ve radyolar
• Acil durum jeneratörleri
• S›hhi ihtiyaçlar (tuvaletlerin kullan›lamama durumunda, su geçirmez plastik çantalar ve 

ba¤lar, tuvalet kâ¤›d›, kad›nlar için hijyenik ihtiyaç malzemesi)
• Battaniyeler
• Sedyeler ya da paspas, hal›, fliflme yatak gibi alternatifler
• Süpürge, çöp sepeti, büyük ve küçük plastik torba, sabun, kâ¤›t havlu, kova, dezenfektan gibi

temizlik malzemeleri
• Bar›nak levhas›/iflareti (tan›nma ve ulafl›labilirlik için)

Üç Günlük Su (en az)

A¤z›na kadar dolu 4 lt’lik su flifleleri ve her birine sekiz damla klorin dezenfektan› ya da befl tane
4 lt’lik steril mühürlü bidon gereklidir. 

Bir kiflinin günlük içecek ihtiyac› için 2 lt, günlük tüm ihtiyaçlar› için ise 4 lt su yeterli say›l›r.
Termosifonlardaki ve rezervuarlardaki sudan da acil durumda baz› ihtiyaçlar için yararlan›labilir.

‹çme suyu en önemli fleydir; ancak yemek piflirmek, y›kanmak, tuvalete gitmek için de ayr›ca su
gerekir. Okulda sistem gere¤i depolanm›fl bir miktar su zaten mevcuttur. Termosifonlar suyla
doludur. Tuvaletlerin rezervuarlar›nda (kimyasal katk› maddesi yoksa), 5-10 lt kullan›lacak
suyunuz var demektir. Kanalizasyonlar›n durumu ve suyun gelip gelmeyece¤i ö¤renilinceye
kadar tuvaletlerin sifonlar› çekilmemelidir.

Su, 5 lt’lik bidonlarda güvenli bir biçimde saklanabilir. Bidonlar kullan›lmadan önce çamafl›r
suyuyla dezenfekte edilmelidir. Çamafl›r suyu dezenfektan görevi yapt›¤› için bidonlar hemen
durulanmamal›d›r. Bu su alt› ayda bir de¤ifltirilmeli, flifleler temizlenerek yeniden kullan›l-
mal›d›r. 5 lt’lik befl tane steril mühürlü su bulundurmak yararl› olur.

Depremden sonra sular kesilmemiflse ek bidonlara doldurulacak sular tuvalet ihtiyac› ve
y›kanma için kullan›labilir. Bunlar› içme suyu olarak kullanmak için önce ar›tmak gerekir,
çünkü flehir suyu bir depremden sonra s›z›nt›yla kirlenebilir.
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Su Nas›l Ar›t›l›r?

Kaynatma: Suyu 1 dakikadan 3 dakikaya kadar kaynat›n ve tad›n› iyilefltirmek için bir kaptan
di¤erine defalarca aktararak havaland›r›n.

Ar›tma tabletleri: Herhangi bir eczaneden alabilece¤iniz bu tabletleri prospektüsünü okuyarak
kullan›n.

Çamafl›r suyuyla ar›tma: Ev için üretilen kokusuz, renksiz
ürün kullan›labilir. Çamafl›r suyu mutlaka hipoklorit içer-
melidir (tercihen %5,25 oran›nda). 

Afla¤›daki tabloya göre suya ekleyin ve kar›flt›r›n.

Üç Günlük Yiyecek ‹htiyac› (en az)

A. Önerilen dayan›kl› yiyecek ve içecekler: Konserve et, sebze, fasulye, kuruyemifl, peksimet,
meyve, meyve suyu, alkolsüz içecekler.

B. Önerilen kurutulmufl yiyecekler: Hububat, f›st›k ezmesi, kraker, dondurulmufl kuru yiye-
cek, enerji veren yiyecekler, kahve, çay, süt tozu, fleker, flekerleme, meyve özü tozu
(suland›r›lmak üzere), haz›r çorba.

C. Yiyecek servisi için önerilen donan›m ve gereçler
• Konserve açaca¤› (mekanik)
• Plastik kafl›k, çatal
• Tencere, tava, kafl›k, kepçe
• Servis tepsisi
• Çaydanl›k
• Kamp oca¤›
• Kâ¤›t bardak, tabak, kâse,
• Kibrit
• Peçete, havlu

E¤er okulunuzda bir kafeterya yoksa: Her ö¤rencinin s›n›fa bir deprem çantas› getirmesini
sa¤lay›n. Deprem çantas›nda çikolata, kutu meyve suyu, kuru meyve paketleri gibi dayan›kl› ve
kolay bozulmayan yiyecekler bulundurulmal›d›r. Yiyecekler 72 saat boyunca ö¤renciyi idare
edecek miktarda olmal›d›r. Bu çantalar›n tümü s›n›fta büyük, plastik bir varilde muhafaza

Su miktar› Temiz su Kirli su
1 lt 2 damla 4 damla
4 lt 8 damla 16 damla
20 lt 1 tatl› kafl›¤› 2 tatl› kafl›¤›
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edilebilir. Deprem olmamas› durumunda dönem sonunda ö¤renciler bir parti düzenleyerek
deprem çantalar›ndaki yiyecekleri yiyebilirler.

E¤er okulunuzda bir kafeterya varsa:
• Yiyecekleri son kullan›m tarihleri geçmeden dönüflümlü olarak de¤ifltirerek bayatlamama-

lar›n› sa¤lay›n.
• Bir depremden sonra, önce buzdolab›ndaki ve buzluktaki yiyecekleri kullan›n. Deprem elektri¤in

kesilmesine neden olmasa bile, artç› floklar ya da yang›nlar elektrik kesintisine neden olabilir.
• Meyve ve sebze konservelerini açt›¤›n›zda, içlerindeki s›v›y› dökmeyin. Bunlar, su k›tl›¤›nda

bir baflka s›v› kayna¤› olarak ihtiyac›n›z› karfl›layacakt›r.
• Parçalanm›fl camlar›n yak›n›ndaki aç›k kaplarda bulunan hiçbir yiyecek ve içece¤i kullanmay›n.

fiüpheli s›v›lar› temiz bir mendil veya tülbent yard›m›yla süzün.

Yukar›daki gibi acil durum ve revir ilkyard›m malzeme ve ekipmanlar› okullarda Afet Acil Yard›m
Plan› kapsam›nda bulundurulmal›d›r. Bu ekipman, araç ve malzemelerin adet ve kapasiteleri,
okullar›n büyüklü¤ü, özelli¤i ve konumuna göre de¤iflkenlik gösterir. Malzemelerin yeterlili¤i ve
güncelli¤i, periyodik ihtiyaç analizleriyle kontrol edilmelidir.

G›da: Saklanan g›da ürünlerinin büyük bir bölümü bozulmayan ve aç›ld›ktan sonra ›s›tmaya ve
budolab›na koymaya gerek bulunmayan cinsten olmal›d›r. Diyabet veya di¤er t›bbi durumlar
nedeniyle özel beslenme ihtiyac› olan kifliler hariç, yemek genellikle düflük öncelikli bir madde
olarak alg›lanmaktad›r. Uygulanan yöntemlerden biri, y›lbafl›nda yiyecek sat›n al›p kullan›m tar-
ihleri geçmeden bir hay›r kurumuna ba¤›fllamak ya da tatbikatlarla bu maddeleri tüketmektir.
Da¤›t›lmas› kolay olan gofret, çikolata gibi ambalajl›, enerji veren yiyecekler faydal›d›r. Her
fleyden önce, kullan›fll› olmas› nedeniyle sert flekerlemeler de saklanabilir. Depolamada per-
sonel için üç günlük yiyecek ihtiyac›n›n düflünülmesi gerekir.

Konservelenmifl, kurutulmufl, el alt›nda bulundurulabilecek bozulmayan yiyecekleri, kurutul-
mufl meyveler ve kutulu meyve sular›n›, taze kalmalar›na dikkat ederek, düzenli aral›klarla
tüketin. Konserve açaca¤›n› da unutmay›n!

Depolama: Erzak depolar› su geçirmeyen, böcek ve mikrop bar›nd›rmayan, temiz, h›rs›zl›¤a
karfl› güvenli, mümkünse so¤utmal› alanlar; havaland›rma delikleri de h›rs›zl›k için uygun
olmayacak kadar küçük olmal›d›r. Depolar gölgelik yerde, tehlikelerden uzak bulunmal›d›r. Raf
kullan›lmas› durumunda, raflara konulmufl malzemenin depreme karfl› güvende olmas› için
gerekli önlemler al›nmal›, tüm malzemeler yer sars›nt›s› s›ras›nda zarar görmeyecek flekilde
sabitlenmelidir. Gerekti¤inde kullanmak üzere okuldan veya okul d›fl›ndan birkaç kifli deponun
anahtar›na sahip olmal›, fakat kullan›lan her erzak ve malzeme derhal yenilenmelidir.

Baz› okullar kullan›lm›fl buzdolapl› kargo konteynerleri sat›n al›p kullanabilir. Konteynerlerin
düz bir yüzeyde, tehlikelerden uzak ve tercihen gölgelik bir yerde bulunmas› gerekir. Yerel
itfaiye birimlerinde de, herhangi bir acil durum s›ras›nda 72 saat içinde yerine koymak kofluluy-
la bu malzemeleri kullanabilmeleri için, dolaplar›n anahtarlar› bulunmal›d›r. 
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EKLER

EK-1. Afet Acil Yard›m Planlar›n› Kontrol Listesi
EK-2. Bir Afet Acil Yard›m Plan›nda Olmas› Gereken Bölümlere Örnek
EK-3. Aile Afet Plan› 
EK-4. Tehlike Analizinde Göz Önüne Al›nmas› Gereken Noktalara Örnekler
EK-5. Tehlike Profilini Belirleme Formlar›na Yönelik Bir Örnek
EK-6. Farkl› Kategoriler ‹çin Etkilenme fiiddetinin Belirlenmesi Örnekleri
EK-7. Risk Analizinin Sonuçlar›na Göre Önceliklerin Belirlenmesi 
EK-8. S›n›f ve Ofisler ‹çin Tehlike Av› Formuna Bir Örnek
EK-9. Planlarda Kullan›lan ‹flaretlere Örnekler
EK-10. Zarar Azaltma Plan›na Örnek
EK-11. Bilgi Kartlar›na Bir Örnek 
EK-12. Yang›n-Olay Yeri Kontrol Listesi
EK-13. Standart Operasyon Prosedürüne Bir Örnek
EK-14. Okul Acil Durum Raporu
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Bölgenizdeki acil durum yöneticisinin ismini ve iletiflim bilgilerini 
biliyor musunuz?

çok amaçl› m›?

Plan, yerel acil durum birimleriyle (itfaiye, jandarma, vb.) 
ortaklafla m› belirlendi?

Plan›n nerede oldu¤unu biliyor musunuz?

EK-1. Afet Acil Yard›m Planlar›n› Kontrol Listesi
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EK-2. Bir Afet Acil Yard›m Plan›nda Olmas› Gereken Bölümlere Örnek

KAPAK 
KAPAK YAZISI 
ONAY SAYFASI
DA⁄ITIM Ç‹ZELGES‹
DE⁄‹fi‹KL‹K KAYIT Ç‹ZELGES‹ 
‹Ç‹NDEK‹LER

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: GENEL ESASLAR
1. AMAÇ
2. KAPSAM
3. HUKUK‹ DAYANAK
4. SORUMLULUK
5. TANIMLAR
6. TEMEL ‹LKELER
7. YÜRÜRLÜ⁄E G‹R‹fi
8. TEKL‹FLER
9. YÜRÜTME 

‹K‹NC‹ BÖLÜM: GENEL DURUM VE HAZIRLIKLAR
10. B‹NA B‹LG‹S‹ 
11. PERSONEL B‹LG‹S‹
12. AC‹L TELEFONLAR VE TELEFON Z‹NC‹RLER‹
13. ALINAN ÖNLEMLER 
14. AFET E⁄‹T‹M‹ VE TATB‹KATLARI
15. YILLIK ‹fi PLANI 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AC‹L DURUM SERV‹SLER‹
16. KOORD‹NASYON
17. KOMUTA MERKEZ‹
18. MÜDAHALE SERV‹S‹
19. B‹LG‹ VE PLANLAMA SERV‹S‹
20. LOJ‹ST‹K VE BAKIM SERV‹S‹
21. F‹NANS VE YÖNET‹M SERV‹S‹

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: PROSEDÜRLER VE KONTROL L‹STELER‹
22. AC‹L SA⁄LIK PROBLEM‹ 
23. BOMBA TEHD‹D‹
24. DEPREM 
25. K‹MYASAL KAZALAR VE NBC
26. SEL VE fi‹DDETL‹ YA⁄MUR
27. RÜZGÂR FIRTINASI
28. fiÜPHEL‹ K‹fi‹ 
29. YANGIN VE PATLAMALAR

BEfi‹NC‹ BÖLÜM: GÖNÜLLÜLER, KARfiILIKLI YARDIMLAfiMA VE ‹fiB‹RL‹⁄‹
KARfiILIKLI YARDIM

ALTINCI BÖLÜM: TAHL‹YE VE SEYREKLEfiT‹RME

YED‹NC‹ BÖLÜM: MALZEME, ARAÇ VE GEREÇLER 
1. B‹NA AC‹L DURUM MALZEMELER‹
2. SINIFLAR ‹Ç‹N AC‹L DURUM MALZEMELER‹

EKLER
EK-I AC‹L DURUM FORMLARI
EK-II AC‹L DURUM KAT VE B‹NA VAZ‹YET PLANLARI
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EK-3. Aile Afet Plan›
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EK-4. Tehlike Analizinde Göz Önüne Al›nmas› Gereken Noktalara Örnekler

Acil Sa¤l›k
• Kalp krizi
• Sara nöbeti
• Bay›lmalar
• Zehirlenmeler
• Alkol komas›
• Kol ve bacak k›r›lmalar›
• ‹ntihar giriflimleri
• Bo¤ulmalar
• Yan›klar
• Deriden olan kanamalar
• Burun kanamalar›
• S›cak/günefl çarpmalar›
• El-ayak donmas›
• Böcek ve y›lan sokmalar›
• Köpek ›s›rmalar›
• Ani ve afl›r› ruhsal tepkiler
gibi biriminizde ilkyard›ma ihtiyaç duyulabilecek olan tüm olas› sa¤l›k tehlikelerini, personeli-
nizin özelliklerini göz önünde tutarak, (mevcut olup olmad›¤›n›) de¤erlendirmelisiniz.

Baraj/Boru Patlamas›
• Bölgenizdeki barajlar›n y›k›lmas› veya belirli yerlerden çatlamas› büyük selleri oluflturabilir.
• Do¤al ve/veya yapay göl ve göletler; flehir su flebeke borular›; bina içindeki su ve gaz tesisatlar›

ile beraber yak›n›n›zdan geçen olas› petrol ve do¤algaz hatlar› gibi tesisler potansiyel bir 
tehlikedir.

• Ayn› zamanda deprem ve di¤er afetlerde ikincil tehlike oluflturabilecek olan depo gibi tüm 
di¤er su yap›lar›n› da dikkate almal›s›n›z. 

• Ayr›ca eskiyen ve paslanmaya maruz kalan bina içlerindeki su tesisatlar› da zamanla 
delinerek küçük çapl› da olsa su bask›nlar›na neden olmaktad›r. Bu nedenle belli bir süredir
kullan›lan metal su tesisatlar›n›n yak›ndan izlenmesi gerekir. 

Boykot/‹flgal/Grevler 
Hizmet veya ifl süreklili¤ini aksatabilecek her türlü 
• Boykot ve iflgal eylemleri ile birlikte,
• Grev gibi memur ve iflçi eylemleri de
insan kaynakl› acil durumlar olarak göz önüne al›nmal›d›r.

Deprem
Mevcut bina stokumuz, yap›lar›n kalitesi ve deprem olma ihtimali göz önüne al›nd›¤›nda
deprem, karfl› karfl›ya kald›¤›m›z büyük bir do¤al afettir.
• Deprem tehlikesi binan›n durumu ile birlikte binalar›n içinde bulunan eflyalar›n pozisyonlar›n›

da (raflar›n duvara ne kadar sa¤lam monte edilmifl olduklar›, yüksek raflardaki a¤›r 
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malzemeler, patlay›c› ve yan›c› maddelerin ayn› yerde depolanm›fl olmas› vb.) göz önüne 
al›narak de¤erlendirilmelidir. Su ›s›t›c›lar›n›n duvara sabitlenmifl, yükseklere yerlefltirilmifl 
a¤›r eflyalar›n indirilmifl, dolaplar›n çivi veya vidalarla duvarlara sabitlenmifl, dolaplar›n 
kapaklar›n›n sars›nt›da aç›lmamas› için mandallar›n tak›lm›fl olmas› risk azaltmak 
bak›m›ndan önemlidir.

• Ayr›ca depremin su bask›nlar› ve yang›nlara da neden olabilece¤ine dikkat edilmelidir. 
• Heyelan, toprak akmas›, kaymas› ve kaya düflmesi alanlar›n›n tespiti önem tafl›maktad›r.

(Depremde büyük kay›plar›n bir bölümü de deprem sonucu tetiklenen heyelan tehdidi 
alt›nda bulunan yerleflim alanlar›nda meydana gelir.)

• Barajlardan kaynaklanabilecek ya da tsunami sonucu meydana gelebilecek sel bask›nlar›n›n
olup olmayaca¤›n›n araflt›r›lmas› gerekir. 

• Yang›n tehdidi alt›nda bulunan gaz boru hatlar›n›n belirlenmesi; s›v›laflma ya da faylanma 
sonucu gaz, su ve elektrik hatlar›n›n hasar görebilirli¤i dikkate al›nmal›d›r.

• Ayr›ca deprem, do¤algaz boru hatlar›n› da patlatabilir ve yang›n ç›karabilir.
• Yap›lar›n depreme karfl› dayan›kl› flekilde infla edilmesi veya eski yap›lar›n güçlendirilmesi 

konusu de¤erlendirilmelidir. 
• Bir deprem durumunda birimdeki en güvensiz ve en güvenli yerler tespit edilmeli, deprem 

sonras› nas›l ve nerede buluflulaca¤› bilinmeli ve binadan ç›k›fl yollar› belirlenmelidir.

Don/Dolu/Buzlanma
So¤uk hava dalgalar›, insan, su tesisatlar›, yol ve köprülerin donmas› personel ve lojisti¤iniz için
problemler yaratabilir.
• Normal ve acil durumlarda ulafl›m ve lojistik deste¤in etkilenmemesi için araçlar›n k›fl

flartlar›ndan etkilenmesi de göz önüne al›nmal›d›r. 
• So¤uk havalarda havadaki düflük nemden dolay› oluflan statik elektriklenmeden

ofislerdeki elektronik teçhizat›n korunmas› da gerekir.
• Benzer flekilde personelin, bafl a¤r›s› ve sinüzit gibi sa¤l›k probleminin oluflmamas› için de

iç ortamlardaki havan›n ba¤›l neminin %30’un üstünde olmas› gerekmektedir.

G›da Zehirlenmesi/G›da ile ‹liflkili Tehlikeler/Toplu Yemek Tüketim Alanlar›
‹flçi yemekhaneleri ve sosyal tesislere ba¤l› olarak çal›flan kantinleri gibi toplu yemek tüketim
sistemlerinde;
• Yayg›n g›da zehirlenmesi gözlenme ihtimali her zaman mevcuttur. Hastalanmalar yemek 

tüketimini takip eden 2-4 saatte ortaya ç›kabildi¤i gibi, 8-12 saat içinde de gözlenebilir. Bu 
hastalanmalar›n mutlaka rapor edilmesi gerekmektedir.

• Yemek yerken bo¤ulanlara ilkyard›m verilmesi de yine üzerinde durulmas› gereken önemli
bir husustur.

• Ayr›ca ayn› anda yüzlerce kiflinin bir araya gelebildi¤i mekânlarda herhangi bir yang›n, 
terörist sald›r› gibi acil durumlarda yaflanabilecek olan panik ihtimali de dikkate al›nmal›d›r.

• Bu tip yerlerdeki LPG tüplerinin atefl kayna¤›ndan uzak tutulmas›, patlak, afl›nm›fl ve eskimifl
hortum ve contalar›n da de¤ifltirilmesi ile birlikte gaz s›zmalar›n›n do¤ru bir flekilde kontrol
edilmesi önemlidir.

• Islak zeminlerde düflüp kayma konusuna da dikkat edilmelidir.
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HAZMAT (Patlay›c› ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler) / Gaz Zehirlenmesi
Patlay›c›, yan›c›, yak›c›, alev al›c›, kemirici, zehirli ve benzeri kimyasal maddeler, k›saca “HAZMAT”
olarak adland›r›l›r.
• HAZMAT’›n bulundu¤u depo, laboratuvar ve benzeri yerlerdeki tehlikeli maddeler kendi 

bafllar›na ve/veya herhangi bir afet durumunda büyük riskler oluflturmaktad›r. 
• HAZMAT’›n, çocuklar, hayvanlar ve di¤er bilgisiz kiflilerin ulaflamayaca¤› bir yerde saklan›p

saklanmad›¤› tespit edilmelidir. 
• HAZMAT’›n sakland›¤› yerlerin donma veya afl›r› ›s›nmaya karfl› korunumlu olup olmad›¤›na

dikkat edilmelidir. 
• HAZMAT’›n, düflüp saç›lmas›n› önlemek için döflemenin üzerinde veya dolap/raflar›n alt göz-

lerinde mi sakland›¤› belirlenmelidir. 
• HAZMAT’›n sakland›¤› dolaplar›n kapaklar›na, deprem vb. sars›nt›da aç›lmalar›n› önlemek 

için, kap› mandallar› vb. fleyler tak›l›p tak›lmad›¤› kontrol edilmelidir.
• Mutfak ve sanayi tüplerinin yanmas› ve patlamas› da toplumumuzda en s›k karfl›lafl›lan 

tehlikelerdendir.
• Ayr›ca gaz zehirlenmeleri ve gaz s›k›flmalar› gibi tehlikeler de göz önünde tutulmal›d›r. 

Bunun için tüp ve do¤algaz kullan›lan yerlerde havaland›rma ve gaz s›zmalar›na karfl› alarm
dedektörü olup olmad›¤›na bak›lmal›d›r. 

• Tehlikeli maddelerle ilgili kazalar (ulafl›m ile ilgili olanlar) sizi de etkileyebilir.
• Tehlikeli materyal riski (kimyasal dökülme ve saç›lmalar, kirlenme) belirlenmelidir.
• Yak›nlardaki silah ve mühimmat depolar› ve askeri fabrikalar da potansiyel bir tehlike olarak

göz önüne al›nmal›d›r.

Hortum/fiiddetli Rüzgârlar
Denizde ve karada oluflan hortumlar Türkiye’nin kuzeyi hariç tüm Anadolu’da seyrek de
olsa görülmekte ve kay›plara neden olmaktad›r. Unutmay›n›z, flimdiye kadar bulundu-
¤unuz yerde bir hortum görülmemifl olmas› bundan sonra da hortum olmayaca¤› anlam›na
gelmez. 
• fiiddetli rüzgârlar ve/veya hortumlar baflta deniz olmak üzere hava ve kara ulafl›m›nda 

aksamalara yol açabilir.
• fiiddetli rüzgârlar ve/veya hortum baca y›k›lmas›, çat› uçmas› veya binan›n y›k›lmas› gibi irili

ufakl› yap›sal hasarlara sebep olabilir.
• fiiddetli rüzgârlar çukur bölgelerde soba zehirlenmelerine neden olabilir. 
• fiiddetli rüzgârlar ve/veya hortumlardan dolay› kopan a¤aç, çat› veya çat› parçalar› gibi 

uçuflan cisimlerin, insanlar›n, otomobillerin, binalar›n üzerine düflmesiyle can ve mal 
kay›plar› yaflanabilir.

• fiiddetli rüzgârlar ve/veya hortumlardan dolay› kopan elektrik hatlar›, insanlar›n, otomobillerin,
binalar›n veya ormanlar›n üzerine düflerek can kayb›na, bina ve orman/çal› yang›nlar›na 
yol açabilir. 

• fiiddetli rüzgârlar ve/veya hortumlardan dolay› kopan elektrik hatlar› nedeniyle elektrik 
kesintileri gerçekleflebilir.

• fiiddetli rüzgârlar ve/veya hortumlar nedeniyle denizlerin kabarmas›; k›y›lar› su basmas›na
ve denizlere dökülen nehirlerin tuzlanmas›na neden olabilir. 
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• fiiddetli rüzgârlarla uçuflan tozlar binalara ve makinelerin içine girerek zarar yaratabilir. 
• K›fl›n, kuvvetli rüzgârlar canl›larda rüzgâr so¤u¤u ve benzeri etkilerinden dolay› donma 

(hipotermi), rüzgâr ›s›r›¤› ve di¤er so¤uk hava hastal›klar›na da neden olabilir. 

‹fl Kazas›/Güvenli¤i
• Biriminizde görülen ifl kazalar›n›n neler oldu¤u belirlenmelidir.
• Biriminizdeki en güvensiz veya en fazla ifl kazas› görülen yerler tespit edilmelidir. 
• Tehlikeli maddelerin sa¤lam yerlerde muhafaza edilmesi ile kazalar›n önlenebilmesinin 

mümkün olup olmad›¤› araflt›r›lmal›d›r. 
• Binan›zda ›slak zeminler ve temizlik yap›l›rken ›slanan zeminlerde düflüp kayma konusuna

dikkat edilip edilmedi¤i belirlenmelidir. 
• Kazalar›n kontrol edilebilirli¤i de de¤erlendirilmelidir.
• Tehlikenin insanlar ve mülkler üzerinde genifllemesini önleyecek veya en aza indirecek 

önlemler al›n›p al›namayaca¤› araflt›r›lmal›d›r. 

Kar/Ya¤mur F›rt›nalar›
• Afl›r› kar ve ya¤mur trafik kazalar›n› art›rarak birçok yap›sal hasara da neden olabilir. 
• Özellikle e¤imli arazide ç›¤ tehlikesinin tespiti ve ç›¤dan korunma çok önem tafl›r. 
• Kar ve rüzgâr yüklerine karfl› çat› çökmesi veya uçmas› mümkündür. 

Kurakl›k ve S›cak Hava Dalgas›
Kurakl›k ve/veya s›cak hava dalgas› insan ve di¤er tüm canl›lar› etkileyen do¤al afetlerdir. 

• Böyle zamanlarda orman ve di¤er yan›c› maddelerin tutuflma ihtimali de çok yüksektir.
• S›cak hava dalgalar›n›n etkili oldu¤u günlerde ö¤renci ve personelin fiziksel etkinliklerinin 

planlanmas›/k›s›tlanmas›na dikkat edilmelidir. 
• S›cak ve nemli hava bize havay› daha s›cak hissettirerek bunaltmas›n›n yan› s›ra bina ve eflyalarda

küf ve mantarlar›n ço¤almas›ndan dolay› alerjik reaksiyonlar›n artmas›na da neden olmaktad›r.
• Böyle günlerde hal›lar, ya¤l› boya tablolar ve kitaplar da yüksek nemden olumsuz flekilde 

etkilenir. Yüksek nem kâ¤›tlarda küçük kahverengi noktalar fleklinde beliren küflenmeye
yol açar.

• Tablolarda tuval, resmin tahta çerçevesinden daha fazla genleflerek sarkar.
• Benzer flekilde antik eflyalar, koleksiyonlar, sanat eserlerinin birço¤u yüksek ve h›zla 

de¤iflen nem miktarr›ndan kötü bir flekilde etkilenir.
• Ba¤›l nem miktarlar› (örne¤in, ahflap aksamlar›, boya, duvar kâ¤›tlar›, hal› ve giyim 

eflyalar›na büyük zarar veren küf gibi) mikrobiyolojik problemleri azaltmak için %60’›n
alt›nda tutulmal›d›r.

• S›cak hava dalgalar›nda bilgisayar benzeri elektronik teçhizat›n da klima ihtiyac›na dikkat 
edilmesi gerekmektedir.

• S›cak hava dalgas› alarm› verildi¤i zamanlar yafll› ve hassas personel için uygun çal›flma 
ortamlar› oluflturulmal› ve ilkyard›m için tedbirli olunmal›d›r. 

• Kurakl›¤›n hüküm sürdü¤ü zamanlarda, gölet ve su depolar›ndaki suyun idareli 
kullan›lmas›, tesisteki hijyen ve bahçe hizmetlerine özel önem verilmesi gerekmektedir. 

• Ayr›ca bunalt›c› havalarda, dikkatsizli¤in artmas› ile birlikte ifl kazalar›nda art›fllar olabilir. 
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Meslek Hastal›klar›
Varsa biriminize özgü (kimyasal, fiziksel, biyolojik, ergonomik vb. nedenlerden kaynaklanan) meslek
hastal›klar› ve sa¤l›k risklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Meslek hastal›klar›na sebep olan
kimyasal nedenler, gazlar, buharlar, dumanlar, pus ve toz parçac›klar›; fiziksel nedenler ise gürültü,
titreme, ›s›, so¤uk, radyasyon, mekanik ve elektriksel tehlikelerdir. Ergonomik nedenler, kötü diza-
yn edilmifl sandalyeler, sürekli olarak tekrarlanan hareketler, yetersiz ayd›nlatma vb. faktörlerdir.

Nükleer Radyasyon
Türkiye, nükleer santrali bulunmasa da yak›n ve uzak çevresinde konuflland›r›lm›fl nükleer
santrallerdeki olas› bir kazadan dolay› her zaman radyoaktif kirlenme tehlikesi alt›ndad›r. Di¤er
bir deyiflle, Türkiye’nin çevresinde atmosfere sal›nan radyoaktif kirleticiler hava parsellerinin
hareketleri ile içerilere kadar tafl›nabilir. 
• Hurdaya ç›km›fl olan tip veya baflka alanlarda kullan›lan radyoaktif madde içeren araç ve 

gereçlere karfl› dikkatli olunmal›d›r.
• Bilgisayar, baz istasyonlar›, paratonerler (y›ld›r›msavarlar) ve benzerinden kaynaklanan 

radyasyonun da mümkün oldu¤unca en aza indirgenmesi gerekir.
• Tehlikeli maddelerin depoland›¤› çöplük alanlara yak›nl›k da potansiyel bir tehlike olarak 

göz önüne al›nmal›d›r.

Orman/Çal› Yang›nlar›
Ormanl›k/çal› yang›nlar› binalar ve do¤al kaynaklarla birlikte insan ve hayvanlar›n can
güvenli¤ini tehdit eder. Orman/çal› yang›nlar› y›l›n herhangi bir zaman›nda oluflur, fakat s›cak
ve kuru havalarda s›kça görülür. Orman/çal›l›k bölgelerde binalar›n orman/çal› yang›nlar›na
karfl› korunmas› için afla¤›daki etkenlere dikkat edilmelidir.
• Kuru ve s›cak günlerde ormanlarda kontrollü veya kasten yak›lan atefller. 
• Ormanlarda cam k›r›klar›n›n büyüteç görevi görerek yanmaya bafllamas›.
• Orman/çal›l›k bölgelerde kuru ve s›cak günlerde binalar›n bacalar›ndan k›v›lc›m kaçmas›.
• Kuvvetli rüzgârl› günlerde enerji nakil hatlar›n›n orman yang›nlar›na neden olmas›. 
• Kuru ve s›cak günlerde bölgede an›z yak›lmas›. 
• Orman yang›n›ndan sonra, bölgede bafl gösteren erozyon tehlikesi. 
• Saman ve talafl gibi malzemenin binan›z veya binan›za bitiflik bir yerde depolanm›fl olmas›.
• Binalar›n hemen bitifli¤inde a¤aç, çal› ve otlar›n fazla olmas›.
• E¤er orman yang›nlar›ndan hemen sonra fliddetli ya¤›fllar olursa, toprak kaymas›, çamur 

ak›nt›lar› ve seller de kolayca oluflabilmektedir. 

Salg›n Hastal›klar
• Menenjit, kolera, s›tma vb. salg›n hastal›klar›n oluflma ve/veya yay›lma riski
• Salg›n hastal›klar›n yay›lmas›na neden olabilecek mantar, böcek, kene ve fare istilas› riski
• Kufl-domuz gribi
Sel/Su Bask›nlar›
Seller her yerde, her zaman ve birçok flekillerde oluflabilir. Seller olufltu¤unda bina ve özel
mülklere belli bir ölçüde zarar verebildi¤i gibi erozyon, ormans›zlaflma, elektrik, gaz ve su
flebekeleri ile birlikte ulafl›m sistemlerine de önemli ölçüde hasar verebilir.
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• Bentler ve çukurluklar oluflturmak, insanlar› ve baz› malzemeleri sellerden uzak tutmak 
seli kontrol etmeyi sa¤layabilir.

• Ani sellerde uyar› için neredeyse hiç vakit yoktur. 
• Sel sular›na otomobille girilmesinin veya otomobilin sel sular›na kap›lmas›n›n, insanlar›n 

sel sular›na isteyerek girmesinin önlenmesi gerekmektedir. 
• Sel sular›na karfl› tafl›namayan makinelerin gres ya¤› ile korunmas› sa¤lanmal›d›r.

Sel yataklar›nda bulunan binalar›n elektrik tesisat›n›n yüksek tutulmas›na ve sel yataklar›nda
bulunan binalar›n kanalizasyon tesisat›nda check-valf olmas›na dikkat edilmelidir. 

• Sel öncesi, sel an›nda ve sel sonras› ne yap›lmas› gerekti¤i konusunda bilgilenmeli ve personel
e¤itilmelidir. 

• Binan›z için bir sel tehlikesi söz konusu ise selden korunmak için kum torbalar›n›n haz›rlanmas›
ve selden kaç›fl planlar›n›z›n da mevcut olmas› gerekmektedir.

Terörist Sald›r› ve Etkinlikler
Terörist etkinlikler yaralanmalar, can kayb›, hasarlar ile birlikte elektrik, gaz, su hizmetleri,
haberleflme, ulafl›m ve ifli aksatabilir. Terörizm kiflisel, örgütsel, uluslararas›, ateflli silahlar,
patlay›c›lar, boru, ses ve yang›n bombalar›, kimyasal, nükleer, biyolojik maddeler, vb. çap ve
çeflitlerde olabilir.
• fiüpheli paket veya emanetleri kabul ediyor veya etrafta görüyor musunuz?
• Bavul, çanta, paket, kutu vb. fleyler ile birlikte aç›k yiyecek ve içeceklerinizi sahipsiz 

b›rak›yor musunuz?
• Biriminize girifl ç›k›fllar kontrol ediliyor mu? 
• Terörist sald›r› ve benzeri etkinliklerin idari görevli ve/veya güvenlik güçlerine haber verilmesi

için gerekli prosedür ve telefon numaralar›n› vb. belirlediniz mi?
• Personelin pani¤e kap›larak kendisine zarar vermesini önlemek için tahliye yollar›n›, saklanma

ve toplanma yerlerini belirlediniz mi?

Toprak Kaymas› (Heyelan)
Toprak kaymalar›/heyelanlar kaya, toprak veya di¤er da¤ kal›nt›lar›n›n yamaç afla¤› kaymas›
fleklinde oluflur. Bu kaymalara afl›r› ya¤›fl, depremler, deniz basmas›, volkan patlamalar›, f›rt›nalar›n
yol açt›¤› okyanus dalgalar› veya bir baflka heyelanlar da neden olabilir. Heyelanlar ayr›ca topra¤›n
donma-erime döngüsü ve fliflme-kas›lma döngüsü, a¤aç köklerinin kama gibi topra¤› yarmas›, hay-
vanlar›n topra¤› kazmas›, do¤al erozyon veya birikme ile de tetiklenebilir. Heyelanlar›n üçte birinden
fazlas› fliddetli ya¤›fl veya kar›n erimesi ile iliflkili olarak oluflmaktad›r. Heyelanlar, binalar ile birlik-
te elektrik, su, gaz, kanalizasyon, kara ve demiryollar›na da büyük zararlar verebilir.
• Heyelan/toprak kaymas› ve çamur ak›nt›lar› e¤imli arazilerdekiler ile birlikte çukurlardaki 

yerleflim/binalar›n dikkate almas› gereken afetlerdir. Biriminizin e¤imli bir arazi veya çukur
bir yerde olup olmad›¤›n›n tespit edilmesi gerekmektedir.

• Heyelan/toprak kaymas›n›n binalarda ve arazide kendine özgün belirtileri vard›r. Biriminizin
bulundu¤u yerdeki yamaçlarda çatlaklar olup olmad›¤›n›n belirlenmesi gerekmektedir. 
Yamaçlardaki a¤açlar, çitler, istinat duvarlar›, direkler veya duvarlarda bir e¤ilme olup 
olmad›¤› tespit edilmelidir. Yamaçlarda bükülme, bel verme, çökme veya kabarma olup 
olmad›¤› incelenmelidir.
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• Kap›lar veya pencerelerin s›k›fl›p s›k›flmad›¤›, s›valarda yeni k›r›klar oluflup oluflmad›¤›, 
bahçe duvarlar›, d›fl merdivenler vb’nin binadan uzaklafl›p uzaklaflmad›¤› kontrol edilmelidir.

Yang›n:
Afla¤›daki sorular dikkate al›nmal›d›r.
• Kazara veya kundaklamayla olabilecek yang›n olas›l›klar› nelerdir?
• Biriminizde elektrik sigortalar› fazla yüklenmeden dolay› s›k s›k at›yor mu?
• Biriminizde hal› alt›ndan, çivi, ›s›t›c› ve s›cak su borular› üzerinden geçen elektrik kablolar› var m›?
• Biriminizde yanm›fl kablo ve/veya priz kullan›l›yor mu?
• Biriminizde elektrik sobas› kullan›l›yor mu?
• Biriminizde uzatma kablolar› kullan›l›yor mu ve bu kablolara birden fazla elektrikli alet tak›l› m›?
• Biriminizde kullan›lan elektrik malzemelerinin tümü TSE damgal› m›?
• Binan›zda eski hal›, kâ¤›tlar, eflya parçalar› ve di¤er yan›c› maddeler depolan›yor mu?
• Elektrik aletleri, gaz sobalar› veya atefllenebilir malzemelerin üzerinde giysi, perde, hal› 

veya kâ¤›t ürünleri bulunmakta m›?
• Biriminizin etraf›nda kesilmifl kuru otlar ve a¤aç parçalar› bulunuyor veya depolan›yor mu?
• Binalar›n›z›n hemen bitifli¤inde a¤aç veya çal›lar var m›? Binan›z›n d›fl duvarlar› otlar 

taraf›ndan sar›lm›fl m›? 
• Biriminizde yasaklanm›fl yerlerde sigara içiliyor mu?
• Biriminizdeki mevcut ahflap yap› ve dekorlar yanmaz boya ile boyan›yor mu?
• Yang›n tehlikesinin yüksek oldu¤u yerlerde, yang›na dayan›kl› malzemeler kullan›lm›fl m›?
• Biriminizdeki yan›c› türdeki maddeler, yang›na dayan›kl› bölümlerde mi saklan›yor?
• Parlay›c› s›v› veya gaz ile çal›fl›lan yerlerde elektrikli aletler tamamen kapal› tipte mi?
• Duman dedektörleri var m›? Varsa periyodik olarak test/kontrol ediliyor mu?
• Yang›n battaniyeleriniz var m›?
• A-B-C tip yang›n söndürme tüpleri var m›? Varsa periyodik olarak test/kontrol ediliyor mu?
• Yang›n söndürme tüplerinin bak›m ve kontrolleri periyodik olarak yap›l›yor mu?
• Elektrik kontaklar›ndan kaynaklanan yang›nlar›n önlenmesi için periyodik olarak tesisat 

bak›m› yap›l›yor mu?
• Binan›zdaki bacalar periyodik olarak ve ehil kifliler taraf›ndan temizleniyor mu?
• Yang›n yönetmeliklerinin tüm gereklerini yerine getirdiniz mi?
• Depremde yan›c› ve yak›c› maddelerin birbirine kar›flma ihtimali var m›?
• Yang›n halinde kolay ve çabuk tahliye için kaç›fl yollar› ve yang›n ç›k›fllar› kesintisiz güç 

kayna¤› ile beslenen ç›k›fl levhalar›yla yönlendirilmifl mi?
• Kaç›fl yollar› ve yang›n merdivenleri her türlü engelden ar›nd›r›lm›fl m›?
• Mevcut yang›n önlemler ve söndürme cihaz ve sistemlerinin önü kapal› ve yerleri de¤iflmifl mi?

Y›ld›r›m
Y›ld›r›m direkt olarak ölümlere neden olabilece¤i gibi biriminizde veya çevrenizde yang›nlara,
haberleflme ve elektronik teçhizatta da büyük hasarlara yol açabilir. 
• Binan›z y›ld›r›m tehlikesi alt›nda m›? Di¤er bir deyiflle, binan›za veya yak›n›na daha önce 

y›ld›r›m çarpt› m›, binan›z yüksek mi, tepede mi, kule veya baca gibi uzun ç›k›nt›lar› var m›,
binan›za yak›n yüksek a¤açlar var m›? 

• Y›ld›r›m riskine karfl›n binalar paratonerle korunuyor mu?
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EK-5. Tehlike Profilini Belirleme Formlar›na Yönelik Bir Örnek

•
•
•
•
•

•

•

•

•
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EK-6. Farkl› Kategoriler ‹çin Etkilenme fiiddetinin Belirlenmesi Örnekleri

KKaatteeggoorrii          AA BB CC                                                                      DD

Etki tipi      Felaket Kritik S›n›rl›                            Önemsiz

Sakatlanmaya veya hayati
ifllemleri yapmaya engel
olmayan yaralanma veya
hastalanma

‹lkyard›mla tedavi
edilebilir.

Kontrol alt›nda
küçük bir kimyasal
sal›n›m›, çevreye
hasar› ölçümlenemez
düzeyde

Okullar›n tamamen
kapat›lmas› ve kritik
servislerin 24 saatten
önce verilememesi

Afetin yak›n›nda
bulunan maddi
varl›klar›n %1’inden
fazla olmayan
k›sm›n›n ciddi hasar
görmesi

Afetin yak›n›nda 
bulunan maddi
varl›klar›n %50’sinden
fazlas›n›n ciddi hasar
görmesi

Afetin yak›n›nda 
bulunan maddi varl›klar›n
%25’inden fazlas›n›n ciddi
hasar görmesi

Afetin yak›n›nda bulunan
maddi varl›klar›n %10’undan
fazlas›n›n ciddi hasar görmesi
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EK-7. Risk Analizinin Sonuçlar›na Göre Önceliklerin Belirlenmesi

Mekâna/
Ürüne Etkisi

Üretime/
Hizmete
Etkisi
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EK-8. S›n›f ve Ofisler ‹çin Tehlike Av› Formuna Bir Örnek

,

.

,

.)
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floresan renkler, reflektör
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E: Evet H: Hay›r    B: Bilinmiyor       UD: Uygun De¤il
Bu Form _______________________________________ taraf›ndan doldurulmufltur.

bulunmuyor mu?

Yang›n ile ilgili talimatlar var m› ve ulafl›labilir yerde mi?
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EK-9. Planlarda Kullan›lan ‹flaretlere Örnekler

ÇIKIfi

Laboratuvar
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EK-10. Zarar Azaltma Plan›na Örnek
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EK-11. Bilgi Kartlar›na Bir Örnek
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EK-12. Yang›n-Olay Yeri Kontrol Listesi

( Karfl› taraftan “Anlafl›ld›” teyidini almadan telefonu kapatma.)

.
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EK-13. Standart Operasyon Prosedürüne Bir Örnek
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EK – 14. Okul Acil Durum Raporu

Okul: ____________________________________________________________________
Bina ad› ve
No.:_____________________________________________________________________
Kat(lar):__________________________________________________________________
Kimin taraf›ndan dolduruldu¤u: _______________________________________________
Bulundu¤u:
Yer: _____________________________________________________________________
Tel: _____________________________________________________________________
AC‹L ‹HT‹YAÇLAR: örne¤in; kurtarma, su borular›n›n tamiri önem arz eden su basmas›.
Aç›klama:________________________________________________________________
Personel durumu: 
Mevcut personel veya say›lan personel say›s›:____________________________
Kay›p kifli say›s›:___________________________________________________
T›bbi destek ihtiyac› olan kifli say›s›:____________________________________
Yaral›lar›n durumu: A¤›r:_______________ Hafif:___________
S›k›fl›p kalan kimse var m›?
Bina içinde  Evet___ Hay›r____  Nerede__________
Asansörde Evet___ Hay›r____  Nerede__________
Bina Durumu 
Yang›nlar (Evet ise alarma geç) Evet____ Hay›r____
Yap›sal
A¤›r hasar (k›s›msal olarak veya kat›n devrilmesi)_____________________
Orta hasar (eflyalar›n devrilmesi, ›fl›k kayna¤› devrik)___________________
Hafif hasar (ufak çatlaklar, kitaplar›n raflardan düflmesi)
Kullan›m kaynaklar›
Elektrik Aç›k______ Kapal›_______
Su Aç›k______ Kapal›_______
Gaz Aç›k______ Kapal›_______
Haberleflme
Telefonlar Aç›k______ Kapal›_______
Bilgisayarlar Aç›k______ Kapal›_______
Tehlikeli maddeler
Kimyasal  madde saç›lmalar› Evet______ Hay›r______ Kat(lar)______
Biyolojik tehlikeler Evet______ Hay›r______ Kat(lar)______
Radyasyon yay›lmas› Evet______ Hay›r______ Kat(lar)______

Asbestos tehlikesi ____________ Di¤er ______________________
Gözlemler/
Gerekenler:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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