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9.10.2019 

Değerli Velimiz, 

26 Eylül 2019 Perşembe günü meydana gelen depremin ardından doğal afetlerde ve acil durumlarda 

uygulanacak  “Afet Müdahale Planı” ile ilgili olarak okulumuzda alınan önlemleri kısaca paylaşmak isteriz. 

 

Binalarımızın, geçerli mevzuat gereği deprem dayanıklılığı konusunda yetkili kurumlardan alınan teknik 

raporları mevcuttur.  Alınan tüm raporlarda, okul binalarımızın sağlam ve depreme dayanıklı olduğu 

belirtilmiştir. Yaşanan son depremde de inşaat mühendisleri tarafından yapılan kontrollerde binalarımızda 

hasar bulgusuna rastlanmamıştır. 

 

Deprem gibi doğal afetlerde veya acil durumlarda uygulanacak müdahale planlarımız; Kriz Önleme ve 

Müdahale Ekibimiz (KÖM) tarafından hazırlanmıştır. “Afet Müdahale Planı” kapsamında tüm personelimize 

gerekli eğitimler verilmiştir. Öğrencilerimizle haberli ve habersiz tatbikatlar yapılmış ve yapılmaktadır. 

 

Okulumuz içerisinde ilk yardım sertifikası almış 35 personel bulunmaktadır. Okulumuzun doğal gaz 

girişinde, deprem anında gaz akımını kesecek sensör bulunmaktadır. Binalarımızın içerisinde bulunan 

dolap ve demirbaşlar tehlike yaratmamaları için sabitlenmiştir. 

 

Okul bahçemizde, olası bir doğal afete veya acil duruma karşı tedavi ve arama kurtarma malzemelerini 

içeren acil durum konteynerleri bulunmaktadır. Malzemelerin ve donanımın düzenli olarak kontrolleri yapılır 

ve bu donanım, kullanıma hazır olarak korunur.  

 

Acil durumlarda kullanılmak üzere, okul yemek hizmetlerimizin depremden etkilenmeyecek depolarında 

gıda malzemesi ve su bulundurulmaktadır. 

 

Özellikle deprem gibi acil durumlarda, GSM operatörlerinin ses ve internet hizmeti aksayabilmektedir. 

Karasal internet ve telefon hatlarında da aşırı yüklenmeden doğan aksamalar olmaktadır. Bu sebeple kriz 

anında kısıtlı iletişim kanallarının meşgul edilmemesini önemle rica ederiz. Kriz anında SMS, e-posta ve 

web sitemiz aracılığıyla siz değerli velilerimizi bilgilendireceğiz. 

 

İstanbul genelinde yıkıcı kabul edilecek bir deprem olması hâlinde öğrencilerimiz, velilerimiz teslim alıncaya 

kadar okulda tutulacaktır. Öğrencilerimiz İstanbul genelinde yıkıcı kabul edilebilecek bir depreme servis 

araçları içinde yakalanmışlarsa servis hostesi veya şoförü tarafından velilerimize ulaşılmaya çalışılacaktır. 

Veliye ulaşılamaması hâlinde öğrencilerimiz, okula geri getirilecek ve velilerimiz teslim alana kadar okulda 

tutulacaktır. 

 

Deprem olup tahliye yapıldıktan sonra öğrencilerimiz toplanma alanlarımıza yönlendirilecek, ardından 

yoklamaları alınacaktır. Gerekli olan bu kontroller tamamlanmadan öğrencilerimizi okuldan alma girişiminde 

bulunmamanızı, arabalarınızı okul giriş ve çıkışını engelleyecek biçimde park etmemenizi ve öğrenciniz 

size güvenle teslim edilene kadar okul güvenliklerinin dışında beklemenizi önemle rica ederiz. 

 

Okulumuzda alınan önlemler hakkında bilgilendirmeler ve sizlerden beklenen işbirliği konusunda iletişim 

sağlanmaya devam edilecektir. 

Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. 

Saygılarımızla, 

 

Terakki Vakfı Okulları 

Kriz Önleme ve Müdahale Ekibi (KÖM) 

https://www.terakki.org.tr/belgeler/Levent_Teknik_Raporlar.pdf
https://www.terakki.org.tr/terakki-vakfi-okullari/birimler/kom-ekibi/
https://www.terakki.org.tr/terakki-vakfi-okullari/birimler/kom-ekibi/

