
 ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ İLKOKULU VE ORTAOKULU 
      ACİL DURUMLAR EYLEM PLANI

    Türkiye’nin bir  deprem ülkesi olduğu gerçeği,  çocuklarımızın gün boyunca eğitim gördüğü
binanın  depreme  dayanıklılığını  çok  önemli  hâle  getiriyor.  Okul  binamız  2001  yılında  İTÜ
mühendisleri tarafından incelenmiş ve önerileri doğrultusunda temelden çatıya kadar dokuz adet
beton perde ile güçlendirme yapılmıştır. 

Deprem  tehlikesine  karşı;  deprem  öncesinde,  deprem  sırasında  ve  deprem  sonrasında
yapılacaklar okulumuzun acil durum eylem planı doğrultusunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

• Okul  bölümleri,  okul  bahçesi  ve  okul  çevresi  incelenerek  deprem anında  ve  sonrasında
tehlike oluşturabilecek durumlar tespit edildi.

• Acil durum çıkış planları ve bu planlardaki görev dağılımları güncellendi ve ilgili bölümlere
konuldu.

• Acil çıkış yollarının günün her saatinde açık olmasını sağlayacak tedbirler alındı.

• Okul bölümlerindeki tüm dolaplar duvarlara sabitlendi.

• Okul doktoru tarafından tüm okul çalışanlarına ve servis şoför / rehberlerine on beşer kişilik
gruplar hâlinde ilk yardım eğitimi verilmesine başlandı.

• Afet durumunda kullanılacak sınıf listeleri, veli iletişim bilgileri, servis listeleri ve teslim
tutanakları acil çıkış kapısının yanındaki bir dolaba ve güvenlik kulübesine yerleştirildi.

• Tüm çalışanların görev dağılımı yapıldı ve kendilerine tebliğ edildi.

• Rehber  öğretmenlerimiz  tarafından  hazırlanan,  deprem  anında  ve  sonrasında  yapılması
gerekenlerin  açıklandığı  bir  yönerge  tüm çalışanlara  dağıtıldı.  Yapılan  bir  toplantıda  bu
bilgiler tüm çalışanlarla paylaşıldı ve ortak hareket tarzı belirlendi. Öğretmenler sorumlu
oldukları  sınıfın  öğrencilerine  bu  bilgileri  aktardı  ve  farklı  senaryolara  göre  sınıf  içi
uygulamalar yapıldı.

• Çalışanları  ve  öğrencileri  olası  bir  depreme  hazırlamak  ve  belirlenen  hareket  tarzının
kalıcılığını sağlamak için tatbikatlar planlandı.

• Deprem sonrasında okulun hızlı bir şekilde boşaltılmasının ardından okul giriş kapısının 100
metre ilerisinde, aynı sokak üzerinde bulunan otopark toplanma alanı olarak belirlendi.

• Okul servislerinin deprem sonrasında öğrencileri evlerine götürmek üzere toplanma alanına
ulaşmalarını ve belli bir düzen içinde ayrılmalarını sağlayacak tedbirler planlandı:

Toplanma  alanında  yapılacak  durum  değerlendirmesinin  ardından  yolların  geneli  açıksa
servis  kullanan  öğrenciler  servisleriyle  evlerine  gönderilecek;  çocuğunu  kendisi  almak
isteyen velilerin  ilgili  servis  şoförünü arayarak  bilgi  vermesi  durumunda öğrenci,  servis
kullanmayan diğer öğrenciler gibi, toplanma alanında velisini bekleyecektir.

Toplanma alanındaki öğrenciler kendilerini teslim almaya gelen kişilerle yüzleştirilmeden,
yakınlığı  anlaşılmadan teslim edilmeyecek, teslim edilen her öğrenci için teslim tutanağı
imzalattırılacaktır.



    OKUL SERVİS ARAÇLARI ( SAYIN TURİZM )ACİL DURUM PLANI

Neslin Değişen Sesi İlköğretim Okulu’nun Acil Durum Planı kapsamında, öğrencilerin  servis
araçlarında bulunduğu sırada olabilecek ağır hasarlı deprem ve kaza gibi olaylar karşısında SAYIN
TURİZM’ in yapacağı işler aşağıdaki gibidir: 

A-) GENEL BİLGİLER

1. Sürücü  ve  rehberlerimize,  olağanüstü  durumlarda  müdahale  edebilmeleri  için  ilk  yardım
eğitimi verilmiştir.

2. GPRS  sistemi  ile  elektronik  olarak  tanımlanan  her  aracımız  06:00-09:00  –  13:00-20:00
saatleri  arasındaki  hareketleri  özellikle  konum bilgileri  ve hız  aşımları  olmak üzere tüm
bilgileri her gün düzenli olarak kontrol edilip raporlanmaktadır. 

3. Okulların açıldığı ilk hafta içinde her çocuğun servis aracında bir dosyası bulunması sağlanır.
Bu dosyada çocuğa ait  aile  iletişim bilgilerini  içeren “  Acil  Durumlar Bilgi  Formu”,  “
Öğrenci Teslim Formu “ ve “  Sağlık Bilgi Formu “ bulunur. Acil durumlarda bu dosya
bilgileri doğrultusunda ailelerle servis kaptanı / rehberi iletişime geçer.

4. Okul servis şoförleri ve rehberleri kendi araçlarında bulunan çocuklardan sorumludurlar.

5. Servis araçlarında kapalı şişelerde su ve bisküvi türü yiyecekler bulundurulmaktadır.

6. Karlı günlerde araç depoları dolu vaziyette bulundurulacaktır.

B-)  OKULDA İKEN  OLABİLECEK  AĞIR  HASARLI  BİR  DEPREM  SENARYOSUNA
GÖRE YAPILACAK İŞLER

Okul idaresinin talimatları doğrultusunda hareket edilecektir.

C-)  SERVİS  HALİNDE  İKEN  OLABİLECEK  DEPREM  SENARYOSUNA  GÖRE
YAPILACAK İŞLER

1.  Araç  sürücüleri,  araç  hareket  halinde  iken  deprem ya  da  olağanüstü  bir  durum olursa,
olağanüstü durum bitinceye kadar araçlarını güvenli  bir yere park ederek, çocukları araç
içinde tutacak ve olayın  geçmesini  bekleyeceklerdir.  Servis kaptanı  bu durumda en kısa
sürede servis şirketini ( SAYIN TURİZM ) arayarak bulundukları yer ve durum hakkında
bilgi verecektir.

2.  Olağanüstü durum bittikten sonra, tüm servis araçları en kısa ve güvenli yoldan kendilerine
uygun  olan  bekleme  noktasına  ulaşmaya  çalışacaklardır.  Tünel  veya  üst  geçitlerden
geçmeden önce yolun güvenliğinden emin olacaklar ve geçiş mümkünse en kısa zamanda
geçeceklerdir.

3.  Veli  ya  da  “  Öğrenci  Teslim  Formu  ”  nda  adı  yazılı  kişiler  servisin  bulunduğu  alana
ulaşabilirse, “  Öğrenci Teslim Formu “ bilgileri doğrultusunda kimlik kontrolü yapıldıktan
ve öğrenci ile yüzleştirildikten sonra öğrenci teslim edilecektir. Teslim edilen her öğrenci
için “Teslim Tutanağı” imzalattırılacaktır.

4. Veli  ya  da  “  Öğrenci  Teslim  Formu”  nda  adı  yazılı  kişiler  servisin  bulunduğu  yere
ulaşamazsa,  servis  kaptanı  servis-okul  ve  şirket  (  SAYIN  TURİZM  )  arasında  mevcut
iletişim bilgilerini kullanarak, bu bilgiyi acil olarak iletecek ve okul idaresinden ya da servis
şirketinden (SAYIN TURİZM) aldığı talimat doğrultusunda hareket edecektir.



 TOPLANMA – BEKLEME NOKTALARI 
BEKLEME NOKTASI SERVİS NUMARASI

1. SELAMİÇEŞME ÖZGÜRLÜK PARKI 14-15
2. OLİMPİYAT EVİ 1-2-9
3. BEŞİKTAŞ YILDIZ PARKI 4-8-18-23
4. 4.LEVENT SPORCULAR PARKI 10-11-12-13
5. KAĞITHANE PARKI 17-19-20-22-3
6. MAÇKA PARKI 5-6-7-21
7. FATİH BELEDİYESİ ÖNÜ PARK 16


