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107. Okullarda Afet Planının Hazırlanması 

İşin Amacı 

Okul idarecilerine ve personeline, afet ve acil durum risk değerlendirmesi ve planlaması yapabilmeleri için destek 

olmak. Buna paralel olarak okulda fiziksel korunma önlemleri almaları, müdahale becerilerini geliştirmeleri ve 

müdahale malzemelerini hazırlamaları konularında yol göstermektir. 

İşin Kapsamı 

Her okulun kendi ihtiyacına uygun olmakla birlikte, ulusal afet ve acil durum planları ile uyumlu plan 

geliştirmelerine destek olmak. Böylece, okul değişikliği olsa bile idareci, personel ve öğrencilerin genel olarak, afet 

ve acil durum planını bilmelerini sağlar. 

İşin Yapılma Zamanı 

Doğal kaynaklı afetler, insan kaynaklı afetler ve teknolojik kaynaklı afetler sonucunda, olumsuz durumların ortaya 

çıkmasıyla okullarda afet planlarına ihtiyaç duyulduğu durumlarda kullanılır. 

İş ile İlgili Tanımlar 

Kapsamlı okul güvenliğinin sağlanması için; öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak koruması, muhtemel tehlikeler 

karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması 

bulunmaktadır. Güvenli okul binaları kapsamında, okullarda afet planlarının oluşturulmasını benimser.  

İşin Yapılma Süreçleri 

✓ Okul afet planlama ekibinin oluşturulması,  

✓ Okul içinde bulunan ( mobilya, araç-gereç) yapısal olmayan risklerin kontrol listesi ile belirlenmesi,  

✓ Okul alanı içinde veya civarında bulunan yapısal risklerin kontrol listesi ile belirlenmesi, 

✓ Altyapısal risklerin kontrol listesi ile belirlenmesi,  

✓ Çevresel risklerin kontrol listesi ile belirlenmesi, 

✓ Müdahale kapasitesinin ve kaynakların geliştirilmesi, 

✓ Okul afet planlarının masa başı tatbikatları ile değerlendirilmesi,  

✓ Okul afet planlarının güncellenmesi ve tatbikatlar yapılmasıdır.   

İşi Gerçekleştirirken Kullanılan Yöntem, Teknikler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ Okul afet planı hazırlama kurulu için kontrol listesi kullanılır. 

✓ Okulda yapısal risklerin belirlenmesi için kontrol listesi kullanılır. 

✓ Okulda ki yapısal olmayan risklerin belirlenmesi için kontrol listesi kullanılır.  

✓ Altyapısal risklerin belirlenmesi için kontrol listesi kullanılır. 

✓ Okulda ki kişileri tahliye ederken kontrol listesi kullanılır. 

✓ Hasta veya yararlılara ilk yardım uygulamalarında kontrol listesi kullanılır. 

✓ İlk 72 saat içerisinde yapılan yardımlar için kontrol listesi kullanılır.  

Kullanılan Araç ve Gereçler 

✓ Kontrol listesi  
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İşin Riskleri 

Hastada Oluşabilecek Riskler Çalışanda Oluşabilecek Riskler 

✓ Öğrencilerin kaçırılması 

✓ Tahliye sırasında çatışma çıkması 

✓ Şiddet görme 

 

  


