
 

 

ALKEV ÖZEL OKULLARI DEPREM EYLEM PLANLARI 

Bu doküman, ALKEV Özel Okulları tarafından hazırlanmış olup deprem öncesi alınan önlemleri, deprem 

anı ve sonrasında yaşanabilecek durumlarla ilgili uygulanacak eylem planını içerir. İzlenecek adımları diğer 

yakınlarınızla paylaşmanız, alabileceğiniz önlemler konusunda genel işleyişi kolaylaştıracaktır. 

1. ALINAN ÖNLEMLER 
 

◊ Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel 
eğitimleri, 

◊ Servis ve hosteslerin eğitimleri, 

◊ Diğer afet durumları dışında deprem özelinde bina tahliye tatbikatlarının periyodik olarak yapılması, 
◊ Okul acil çıkışları ve toplanma alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapılması, 

◊ Deprem sonrası Okul Acil Eylem Planının revizyonu, 

◊ Okulda bulunması gereken acil gıda ve ilkyardım malzemeleri, su gibi temel ihtiyaçlar ile ilgili 

stokların periyodik olarak gözden geçirilmesi,  

◊ Veli iletişiminin sağlanması; Deprem sonrası GSM operatörleriyle ilgili yaşanabilecek olası 

sorunlardan dolayı velilerimizle kuracağımız iletişim “WhatsApp”uygulaması üzerinden 

yapılacaktır.  

Bunun için; 
Anaokulu, ilk ve ortaokul, lise velilerinden olmak üzere ayrı ayrı tek yönlü “Acil Durum İletişim 
Whatsapp Grubu” oluşturulacaktır. Sizlerin yorumuna kapalı olacak bu grupta öğrencilerimizin 

güncel güvenlik durumları ile ilgili bilgi akışının sağlanması planlanmaktadır. Tek yönlü 

oluşturulmasının sebebi, okuldan sağlanacak bilgi akışının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesidir. 
DEPREM WhatsApp Hattı:0549 710 01 34 

2. GSM İLE İLETİŞİM KURULAMAYACAK, ULAŞIMIN SAĞLIKLI YAPILAMAYACAĞI OLASI 
BÜYÜK ŞİDDETTE BİR DEPREM DURUMU: 

2.1. Depremin okulda olması durumunda; 
◊ Acil Eylem Planı devreye girer.(Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde 

bina dışındaki bekleme alanlarına tasfiyesi ile başlar ve devam eder.) 

3. Öğrencilerimizin velileri tarafından okuldan alınmaları beklenir. Tüm veliler ya da vekaleten alacak 

kişi-ler okula gelene kadar öğrenciler okulda güvenli bir şekilde tutulurlar. (Bkz. 4. Deprem sonrası 
öğrencilerin okuldan teslim alınması) 

◊ “Acil Durum İletişim Whatsapp Grubu” üzerinden velilerimize okuldaki durum ile ilgili 
bilgi akışı sağlanır. 

 

 



 

 

3.1. Depremin sabah okula gelirken serviste olması durumunda; 
◊ Servisin önceliği öğrencileri okula ulaştırmaktır.  
◊ Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır. 

◊ Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse evlere; değilse en yakın 

güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişi-lere 

orada teslim edilir. 
3.2. Depremin eve dönüşte serviste olması durumunda; 

◊ Servisin önceliği öğrencileri evlerine ulaştırmaktır. 
◊ Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse evlere; değilse en yakın 

güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişi-lere 

orada teslim edilir. 
3.3. Depremin öğrenciler gezideyken olması durumunda; 

◊ Servisin önceliği tüm öğrencileri okula ulaştırmaktır.  

◊ Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır. 

◊ Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse okula; değilse en yakın 

güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişi-lere 

orada teslim edilir. 
 

4. GSM İLE İLETİŞİM KURULABİLECEK, ULAŞIMIN SAĞLIKLI YAPILABİLECEĞİ OLASI ÇOK 
KÜÇÜK ŞİDDETTE BİR DEPREM DURUMU: 

◊ Acil Eylem Planı devreye girer.(Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde bina 

dışındaki bekleme alanlarına tasfiyesi ile başlar ve devam eder.) 

◊ Velilerimiz, sms ile bilgilendirilir. 

◊ Eğitim öğretime ara verilme kararı alınırsa velilerimiz önceden bilgilendirilecek ve 
öğrencilerimiz servisleriyle evlerine ulaştırılacaktır. 

 

5. DEPREM SONRASI ÖĞRENCİLERİN OKULDAN TESLİM ALINMASI  
◊ Olası deprem sonrası okula ulaşım sağlayan velilerimiz, öncelikle kendi çocuklarını teslim 

alabileceklerdir. 

◊ Okula ulaşım sağlayamayan velilerimizin başka kişi-ler ya da diğer velilerden çocuklarının teslim 

alınabileceği yönünde talepte bulunmaları durumunda akış aşağıdaki gibi olacaktır; 
 
1. Telim alacak kişinin her bir öğrenci için belirlenmiş “acil durumlarda ulaşılabilecek kişiler” 

listesinde olup olmadığı kontrol edilir. 

2. Eğer teslim alacak kişi daha önce velilerimiz tarafından belirtilmiş ve bizlerin ilgili 

çizelgesinde yazan kişi ise gerekli formu imzalaması koşuluyla öğrenci kendisine teslim 

edilir. 



 

 

3. Eğer teslim alacak kişi daha önce velilerimiz tarafından belirtilmiş ve bizlerin ilgili 

çizelgesinde yazan kişi değil ise ancak veli ile görüşülmek koşuluyla öğrenci okuldan 

gerekli form imzalatılarak teslim edilir. 

 

ÖNEMLİ NOT: Sizlere gönderilen Acil Durumlarda Ulaşılabilecek/Teslim edilecek Kişiler ile 
ilgili formu eksiksiz olarak doldurmanızı önemle rica ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

İLETİŞİM KANALLARININ İŞLEMEYECEĞİ, ULAŞIMIN SAĞLIKLI YAPILAMAYACAĞI OLASI BİR 
DEPREM DURUMUNDA; 

 

 

1. Deprem okulda olursa ne olacak? 
 

● Acil eylem planı devreye girer. (Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde bina 
dışındaki bekleme alanlarına tasfiye edilmesidir.) 

● Öğrenci, velisi tarafından okuldan teslim alınır. Velilerimiz okula ulaşana kadar öğrenci okulda 

tutulur. 

 

 

2. Deprem sabah okula gelirken serviste olursa ne olacak? 
 

● Öğrenci okula gelirken deprem gerçekleşirse servis, öğrencileri okula ulaştırır. 

● Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır. 

 

 

3. Deprem eve dönüşte serviste olursa ne olacak? 
 

● Öğrenciler servis şoförü ve hostes tarafından evlerine teslim edilir. 

● Eğer aile üyelerinden biri evde değilse site güvenliği, apartman sorumlusu vb. sorumlu kişilere 
teslim edilir. 

 

 

4. Öğrenciler gezideyken deprem olursa ne olacak? 
 

● Geziye giden tüm öğrenciler okula getirilir. 

● 1. madde devreye girer. 



 

 

 

İLETİŞİM KANALLARININ AÇIK, ULAŞIMIN SAĞLIKLI YAPILABİLECEĞİ OLASI BİR DEPREM 
DURUMUNDA; 

 

● Velilerimiz, SMS ve sosyal medya kanalı Instagram’dan bilgilendirilecektir. 

● Eğitim-öğretime ara verilme kararı alınırsa velilerimiz bilgilendirilecek ve öğrencilerimiz servisleriyle 

evlerine ulaştırılacaktır. 

 

 

 


