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AFET, ACİL DURUM, RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ PLANLARI

Neslin Değişen Sesi Okulları olarak afetlere hazırlık, etkin müdahale ve tahliye eylem planları
açısından öğrencilerimize en güvenli ortamı sağlama kararlılığı ile deprem ve acil durumlara
karşı  hazırlıklı  olmak  amacıyla  önlem,  hazırlık  ve  müdahale  süreçlerimizi  düzenli  olarak
güncellemekte  ve  denetlemekteyiz.  Kampüs  sınırları  içerisinde  muhtemel  tehlikelerin  risk
analizi  tespit  edilip,  gerekli  önleyici  tedbirlerin  alınması,  önlenemeyen  durumlarda  acil
müdahale  edilmesi  yönünde  hazırlıklar,  düzenli  olarak  yapılmaktadır.  Hizmet  aldığımız  alt
işverenler de bu plan dahilinde hareket etmektedirler.   
      

HAZIRLIK VE PLANLAMA 

A. AFETE HAZIRLIK VE PLANLAMA 
 

Ülkemizde okullarda afete hazırlık faaliyetlerini düzenleyen çok sayıda yönetmelik mevcuttur.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan bir kurum olarak, söz konusu mevzuata göre onaylı acil
durum, sivil savunma planlarımız mevcut olup, çeşitli yönetmeliklerce belirlenenlerin ötesinde
tüm  risk  azaltma  tedbirleri  alınmıştır.  Ayrıca  acil  durum  ve  çeşitli  kriz  durumlarıyla  baş
edebilmek üzere gerekli teknik ve planlama yetkinliklerine ve uzmanlığa sahip çalışanlarımız ile
acil durum ekipleri oluşturulmuştur: 

• Neslin Değişen Sesi Okullarında, tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanı ve Hemşire ve/veya acil
durumlardan bağımsız olarak görev yapmaktadır.  
• Neslin Değişen Sesi Okullarının 2018-2023 yıllarını kapsayan Sivil Savunma Planı, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından 6/3150 sayılı “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü”
gereğince onaylanmıştır. 
• Neslin  Değişen  Sesi  Okulları  2018-2023  Acil  Durum  Planı,  acil  durum  kriz  yönetimi,
aramakurtarma, tahliye ekiplerinin görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını tanımlamaktadır.
Bu  ekipler  ile  düzenli  tatbikatlar  yürütülerek,  ekiplerin  görevleri  ile  ilgili  eğitimleri  alması
sağlanmaktadır. 
• Kampüs  genelinde  5188 sayılı  kanun ve  uygulamasına  ilişkin  yönetmelik  uyarınca  eğitim
almış sertifikalı güvenlik ekibi bulunmaktadır.  
• Okulumuzun  acil  durum  ve  afet  planlarının,  yönerge  ve  süreçlerinin  uzman  bir  kurum
tarafından değerlendirilmesi amacıyla 2018 Haziran ayında başlatmış olduğumuz, ancak covid-19
pandemisinden  dolayı  2020  bahar  aylarında  ara  vermiş  olduğumuz   GEA  Arama  Kurtarma
Yardım Grubu ile çözüm ortaklığı  işbirliği  2022 Nisan ayında tekrar başlamıştır.  Danışmanlık
aldığımız  GEA  Arama  Kurtarma  Yardım  Grubu   ile  acil  durum  talimatları,  yangın  önleme,
müdahale, tahliye eylem planları ve farklı senaryolarla tatbikatlar düzenli olarak planlanmakta ve
uygulanmaktadır.

B. BİLİNÇLENDİRME, EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE TATBİKATLAR 

• Öğrencilerimize GEA Arama Kurtarma Yardım Grubu eğitmenleri tarafından yaş gruplarına 
özel olarak belirli aralıklarla seminerler verilmektedir.   

• Çalışanlarımız için İSG ve İlkyardım eğitimlerinin yanı sıra, farkındalığı artırmak için GEA
Arama Kurtarma Yardım Grubu bilinçlendirme seminerleri düzenlenmektedir.  



• Psikolojik  Danışma  ve  Destek  (PDR)  Bölümümüz  tarafından,  afet  ve  acil  durum  ve
sonrasındaki etkileri ile başa çıkma konularında psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale
konularında çalışmalar yapılmaktadır. 
• Neslin  Değişen  Sesi  Okullarında  öğrenci  ve  çalışanlarımızda  güvenli  yaşam  bilincini
geliştirmek için her akademik yıl düzenli  olarak deprem ve yangın tatbikatları  yapılmaktadır.
Tüm  tatbikatlar  sırasında  olası  senaryolar  uygulanmakta,  toplanma  alanlarında  yoklamalar
yapıldıktan  sonra  tatbikat  sonlandırılmaktadır.  Tatbikat  sonrası  tatbikat  değerlendirme  raporu
hazırlanarak bir sonraki tatbikata kadar gerekli düzenlemeler, eğer varsa, yapılmaktadır. 
 
C. ACİL TOPLANMA ALANLARI 

 
Okulumuzun iki adet toplanma alanı bulunmaktadır. Her toplanma alanında; acil durum dolabı
bulunmaktadır. Acil durum dolabında; yoklama listeleri, megafon, su, yedek öğrenci kıyafeti, el
dezenfektanı ve maske bulunmaktadır. 

 
D. ACİL DURUM DEPOLARI VE LOJİSTİK 

 
Öğrenci ve çalışanlarımızın uzun süreli okulda kalabilecekleri düşünülerek, kampüste; içinde afet
ve  acil  durumlarda  kullanılmak  üzere  gerekli  malzeme  ve  ekipmanın  bulunduğu  acil  durum
depomuz mevcuttur. Acil Durum Depomuzda Sivil Savunma ve AFAD’ın istediği deprem anında
ve sonrasında kullanılmak üzere gerekli olan barınma, korunma, sağlık ve gıda malzemeleri ve
ekipmanlar mevcut olup rutin kontroller ile güncel tutulmaları sağlanmaktadır.  Öğrencilerimizin,
velileri gelene kadar geçecek süre içinde ihtiyaç duyacakları barınma; yiyecek, su, ısınma (termal
battaniye ve ısıtıcı) vb. ihtiyaçları için gerekli kapalı alanlar ve malzemeler oluşturulmuştur. 26
Eylül  2019 depremi  sonrası  yaptığımız  çalışmaların  ardından  tuvalet  ihtiyacını  okul  binasına
girmeden karşılamak için okul bahçesine iki adet seyyar tuvalet yapılmıştır. 
   

RİSK VE ZARAR AZALTMA  

E. YAPISAL RİSKLERİN AZALTILMASI 

Özel Neslin Değişen Sesi Okulları  Boğazköy yerleşkesinin temeli  2008 yılında atılmıştır.  Altı
Bloktan oluşan okul binamızın inşası  Mayıs 2010 yılında tamamlanmıştır. Okulumuzun statik
projeleri ve zemin etüdü İstanbul  Teknik Üniversitesi danışmanlığında hazırlanmıştır. 

26  Eylül  2019  tarihinde  meydana  gelen  5.8  büyüklüğündeki  deprem  sonrası,  yine  İstanbul
Teknik  Üniversitesi  yürütücülüğünde  mühendislik  ve  mimarlık  firmaları  tarafından  Neslin
Değişen Sesi Okulları tüm bloklarının “2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (TBDY)” göre
de deprem performansları saptanmıştır. 

Ağustos  2022  tarihinde  arasında  yine  İstanbul  Teknik  Üniversitesi  yürütücülüğünde,
mühendislik  ve mimarlık  firmaları  danışmanlığında  bir  çalışma  ekibi  oluşturularak,  karot  ve
beton analizleri yapılmıştır. 

Yapılan  analiz  sonucunda mevcut  binaların  50  yılda  aşılma  olasılığı  %10 olan  deprem için
(DD-2)  “Kontrollü  hasar  performans”  seviyesini  sağladığı  için  binada  göçme  beklenmediği
tespit edilmiştir. 
Yine yapılan çalışmaya göre herhangi bir güçlendirme çalışmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih 69491448 sayılı Özel Öğretim Kurum Binaları
yazısına istinaden raporumuz makamlarına iletilmiştir. 

 
F. YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİN AZALTILMASI 

 
Okulumuzda tüm alanlarda  yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması uygulanmış, sınıf içinde
devrilme olasılığı olan dolap ve diğer mobilyalar, laboratuvar ve atölyelerde tüm ekipmanlar
sabitlenmiştir.  Kapılarda  stoper  ve  parmak  koruyucuları,  pencerelerde  film  koruyucular,
anaokulu sıra ve masa köşelerinde silikon koruyucular,  merdivenlerde kaydırmaz bant,  bazı
zeminlerde kaydırmaz zemin uygulaması mevcuttur. Yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması
uygulamalarımız,  İSG Uzmanımız ve GEA  Arama ve Kurtarma Yardım Grubu  tarafından
gözden geçirilmiştir. 

G. ACİL DURUM LEVHA YÖNLENDİRMELERİ  YANGIN - ELEKTRİK - 
DOĞALGAZ DURUMU

 
• Acil  durum  yönlendirme  levha  ve  işaretleri  her  sınıf,  ofis,  koridor  ve  ortak  alanlarda
mevcuttur. 
• İnternet ve elektriğin kesildiği durumlarda haberleşme, kuruma ait telsizler ve uydu telefonla
gerçekleştirilecektir.
• Elektrik  kaçağını  devre  dışı  bırakmak için  kat  ve ana  panolarda  elektriği  otomatik  olarak
devre dışı bırakan kaçak akım rölesi bulunmaktadır.
• Elektriğin kesilmesi halinde, binanın güvende olduğundan emin olunduktan sonra beş saniye
içinde jeneratör devriye girecektir.
• Kampüs  kapalı  devre  kamera  sistemi  ile  24  saat  izlenmekte  ve  okulumuza  tüm  girişler,
güvenlik tarafından kayıt altına alınmaktadır. 
• Okulumuzda afet anında doğalgaz kaynaklı  “ikincil  afetleri” engellemek için doğalgaz ana
dağıtım sisteminde otomatik kapama sistemi mevcuttur.  
• Binamızda elektrik kaynaklı acil durumlarda kullanılmak üzere yedek jokey pompalı yangın
hidroforu  bulunmaktadır.  Yangın  hidroforunun  olası  acil  durumlarda  elektrik  kaynaklı
çıkabilecek yangınlardan etkilenmemesi için elektrik hattı çekilmiştir.  Binamızda yangın alarmı
ve gerekli yerlerde de söndürme sistemlerimiz mevcuttur. Açık alanlarımızda ise yangın hidrant
vanalarımız  ve  olası  bir  yangın  durumunda  bu  vanalar  için  gerekli  olacak  yedek  yangın
hortumlarımız bulunmaktadır. Okumuzda 20 tonluk yedek yangın su deposu mevcuttur.
• Tüm  yangın  alarm  sistemleri  ile  hazırlıklar,  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığından
akredite edilmiş bir firma tarafından da düzenli olarak kontrol edilmektedir. Yangın söndürme
ekibine gerekli eğitimler düzenli olarak verilmektedir.

 

ACİL MÜDAHALE DURUMU VE ANALİZİ

 H. TAHLİYE PLANI  
 

Bu önlem ve hazırlık süreçlerimize paralel olarak, Okulumuzda eğitim ve öğretim devam ettiği
esnada bir acil durum veya doğal afet söz konusu olduğunda, öğrencilerimizin binadan tahliye
edilmeleri ile kampüsten çıkışları arasındaki sürede toplanma alanlarımızda güvenli bir şekilde
beklemeleri sağlanacaktır. 



• Deprem sarsıntısının hissedilmesi durumunda aşağıdaki acil eylem adımları takip edilir: 
➢ Sarsıntı boyunca sınıflarda ve okul alanlarında cenin pozisyonu uygulanır. 
➢ Sarsıntı  geçer  geçmez  derhal  tahliye  başlatılır.  Çevreye  etkisi  (şiddeti)  küçük  

depremlerde, gerekli görülmesi halinde, anons ile tahliye başlatılır. 
➢ Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin eşliğinde düzenli bir şekilde binadan tahliye edilir.
➢ Her sınıf, kendileri için belirlenmiş olan toplanma alanında toplanır ve yoklamaları alınır.
➢ Depremin  şiddetine  bağlı  olarak  belirlenen  bekleme  süresinin  sonunda,  okul  kapalı  

alanlarında acil durum ekipleri tarafından hasar tespiti yapılır. 

• Acil durum ve afet şartlarına bağlı olarak ya da İstanbul genelini etkileyen, çevreye etkisi
(şiddeti) büyük bir deprem olması halinde, binanın uzman ve yetkili kişiler tarafından güvenli
oldukları saptanıncaya kadar, öğrencilerimizin ve okul çalışanlarımızın okul binasına ve kapalı
alanlara girmelerine izin verilmeyecektir. 

• Bu sürede ayakta müdahale ya da müşahade gerektirecek durumlara karşı okul hemşiremiz
ve  ilk  yardım  ekibimiz  tarafından  okul  binası  dışında  da  acil  durum  dolabımızda  gerekli
malzemelerin düzenli takibine dair önlemler alınmaktadır. 

• Okul  çıkış  saati,  acil  durum ve  afet  şartlarına  bağlı  olarak,  resmi  makamlardan  gelecek
gerekli  bilgiler  doğrultusunda,  öğrencilerimiz  için  en  güvenli  olacak  şekilde  okul  yönetimi
tarafından belirlenecektir. İstanbul genelini etkileyen, çevreye etkisi (şiddeti) büyük bir deprem
olması halinde;  öğrencilerimiz, bir velisi ve/veya velinin beyanı doğrultusunda teyit ettiği
yakını  gelene  kadar  okulda  kalacaklardır.  Tarafınızdan  bu  kişilerin  güncel  bilgilerini
iletmeniz  istenecektir.  Öğrencilerimiz  belirtilen  isimler  dışında  kimseye  teslim
edilmeyecektir.  

-Afetin servis aracı hareket ettikten bir süre sonra meydana gelmesi durumunda; 
*Araç okula yakın mesafede ise okula geri döner. 
*Araç  okula  yakın  mesafede  değilse  internet  sitemizde  bulunan  servis  acil  eylem  planında
belirtildiği gibi güzergah üzerinde ve valilik tarafında belirlenmiş toplanma yerlerine ulaşır ve
aracın güvenli bir yere çekilmesi sağlanır.

• Öğrencilerimiz güvenli bir şekilde evlerine ulaştırılıncaya kadar, servis araçlarımızla iletişimi
sürdürmeye devam edeceğimizi ve sizleri bilgilendireceğimizi belirtmek isteriz.  

I. VELİLERDEN BEKLENTİLER  

 
Bilindiği üzere acil durum ve afete hazırlıklı olmak, sürece dahil tüm ilgililerin birlikte ve ortak
bir  çaba göstermesi  ile  mümkün olmaktadır.  Okulumuzda eğitim ve öğretim devam ederken
gerçekleşen  bir  acil  durum  veya  afet  söz  konusu  olduğunda,  süreci  en  etkin  biçimde
yönetebilmemiz  için  aşağıdaki  hususlara   azami  dikkat  göstermenizi,  okulumuz  ile  işbirliği
içinde destek sağlamanızı önemle rica ediyoruz: 

• Acil  durum  ve  afet  esnasında  ve  sonrasında  ulusal  iletişim  ağlarında  ciddi  aksamaların
meydana  geleceği  düşünülerek,  okul  telefonlarının  çok  özel  durumlar  dışında  meşgul
edilmemesine azami özen gösterilmelidir.  
• Velilerin,  sakin  kalması  ve  panikle  okula  gelmek  yerine,  acil  durum ve  afetler  sırasında
iletişimin kesilme olasılığının çok yüksek olduğu bilinci  ile  okulun e-posta,  SMS ve benzeri
kanallar ile ileteceği bilgileri takip etmeleri beklenir. Okul, iletişim kanalları açılır açılmaz tüm



velilere  mutlaka  ulaşılacaktır.  (26  Eylül  2019  depreminden  sonra,  binanın  tahliyesi
tamamlandığında velilerimize e posta yollanmıştı.)
• Okula gelen veliler,  acil  durum planının etkin şekilde yürütülebilmesi için kampüs dışında
bekletileceklerdir.  Bu konuda velilerin,  görevlilere  ısrarcı  davranışlardan  kaçınmaları  önemle
rica edilir.  
• Okul çıkış saati, acil durum ve afet şartlarına bağlı olarak, resmi makamlardan gerekli bilgiler
alınarak öğrencilerimiz için en güvenli olacak şekilde okul yönetimi tarafından belirlenecektir. 
• Okulumuzda  3  adet  çıkış  kapısı  bulunmaktadır.  Acil  durum  ve  afet  sonrası  durumlarda
velilerimiz öğrencilerimizi okul binasının arka tarafında bulunan 10. cadde üzerindeki çıkışından
alabileceklerdir. (Servis araçlarının beklediği cadde)

• Son  öğrencimiz  velisine  teslim  edilene  kadar  okulda  sorumlu  görevliler,  öğretmenler  ve
idareciler bulunacaktır.

• Öğrencilerimiz,  düzenlenen  tatbikatlarla  ve  yapılan   bilgilendirmelerle  afet  konusunda
donanımlı ve bilinçlidir. Ancak velilerin de çocuklarına acil durum ve afet bilgilerini aktarması,
okulda bekleme, çıkış süreci ve teslim almaya gelecek kişilerle ilgili bilgileri iletmesi önemli ve
gereklidir. 

Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Anaokulu-İlkokulu-Ortaokulu Müdürlüğü
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