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TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 

YANGIN KRİZ YÖNETİMİ  
 

I. SENARYO 

Her üç okulda da yangın riskinin en fazla yaşanacağı düşünülen yerler; 

a- Okul Yemekhaneleri, 

b- Konferans ve Toplantı Salonları. 

Söz konusu yangın yukarıda belirtilen yerlerde ayrı ayrı meydana gelmiştir. 

 

II. VARSAYIMLAR 

a- Yangınlar ayrı ayrı gece / gündüz koşullarında çıkmıştır, 

b- Her üç durumda da söz konusu yerlerde yoğun öğrenci bulunduğu varsayılmıştır. 

 

III. AFET YÖNETİM SİSTEMİ 

 

A. Zarar Azaltma Önlemleri 

 

1. Öğrenci, Öğretmen ve Veliler Yönünden; 

a) Sağlıklı yoklama alınması, 

b) Müfredat programlarına bütün öğrenci seviyeleri için yangın konulu derslerin konulması, 

c) Öğrenci velilerine yangın sırasında yapılacak faaliyetler ve bilgilendirme ile ilgili seminer 

düzenlenmesi, 

d) Eğitim – öğretim döneminde bütün personeli kapsayacak yangın ve boşaltma planlaması 

yapılması, 

e) Laboratuvar gibi kritik yerlerde ders veren öğretmenlerin burada bulunan emniyet 

sistemleri konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması, 

f) Okul Personeline ve öğrencilere gerekli eğitimlerin verilmesi, 

g) Laboratuvarda kullanılan kimyasalların emniyetli bir şekilde muhafaza edilmesi.  

 

2. Okul İşletmesi Yönünden; 

a) Acil durumlarda (deprem, patlama vb) gaz ve elektriği kesen otomatik şalterler 

yaptırılması, 

b) Bina ve tesislerin uygun yerlerine şarjlı ışıldak konulması (elektrik kesildiğinde, devreye 

girecek), 

c) Okula yakın çevrede bulunan kurum ve kuruluşlar ile bu kuruluşlardan acil durumlarda 

destek almak için gerekli protokollerin imzalanması, 

d) Acil Müdahale Malzemelerinin her an kullanılacak şekilde bakım ve tutumlarının 

yapılması, malzeme eksikliklerinin giderilmesi. 

 

3. Güvenlik Yönünden; 

a) Giriş – çıkış kayıtlarının sağlıklı tutulması, 

b) Toplanma Bölgelerinin gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi, 

c) Güvenlik personelinin plan görevlerini yerine getirecek düzeyde eğitilmesi ve eğitim 

programlarının hazırlanması. 

 

4. Sağlık Yönünden; 

a) Gönüllü okul personelinin Acil Tıbbi Yardım yapabilecek düzeyde eğitim almasının 

sağlanması ve İlk Yardım ekiplerinin oluşturulması, 

b) Acil dolaplarında ve Ambulans aracındaki sağlık malzeme ekipmanlarının her an 

kullanılacak şekilde hazır bulundurulması. 
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B. Hazırlık 

a) BEYKOZ ve ÇEKMEKÖY Belediye İtfaiyelerine haber verilir, 

b) Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verilir, 

c) AKRO Yönetimine haber verilir, 

d) Tahliye planı uygulanır, 

e) Telefon Zinciri kurulur, 

f) Acil Müdahale Ekipleri (AME) talimat beklemeksizin toplanır (Gündüz), 

g) Yangına müdahale edilir (Yurt ve Okul Güvenlik Görevlileri – Gece), 

h) Yangın mahallinin elektriği kesilir, Doğalgaz vanaları kapatılır (İşletme – Gündüz, 

Teknisyen – Gece), 

i) İstirahatte bulunan Güvenlik Görevlileri ve AME personeliyle telefon irtibatı kurularak en 

kısa sürede okula gelmeleri talimatı verilir (Gece), 

j) MKYM (Merkezi Kriz Yönetim Masası) faaliyete geçirilir, 

k) Okul dışından yapılacak müdahalelere karşı Okul Ana Girişi ve Yangın Mahalline giden 

Okul içi yollar trafiğe açık bulundurulur (Güvenlik), 

l) Yangın bölgesinin çıkan yangının büyüklüğüne göre asgari 50 m. dışından itibaren bölge 

emniyet şeritleriyle çepçevre çevrilerek Güvenlik Bölgesi oluşturulur (eğer sabotaj tehdidi 

var ise bu mesafe en az 200 m. olmalıdır). Yangın mahalline AME ekipleri dışında, başka 

kimsenin girmesine izin verilmez (Gece – Gündüz). 

 

C. Müdahale 

a) Yangınlara karşı Koruma Talimatı ve Sabotajlara karşı Koruma Planları uygulanır (Gece – 

Gündüz), 

b) Okul Revir Personeli, Yangın mahalline yakın bir yerde konumlandırılarak, gerektiğinde 

ilgili Sağlık Destek Ünitesi’nden yardım istenir (Gece – Gündüz), 

c) İtfaiye ekipleri gelinceye kadar AME yangını söndürmeye, söndüremediği takdirde kontrol 

altında tutmak için gereken her türlü gayreti gösterir, 

d) İtfaiye ekipleri yangın yerine geldiğinde olay komutanı tarafından gerekli bilgi aktarımı 

sağlanır (Gece – Gündüz),            

e) Yangın mahalline yakın, ancak dışında bulunan yanıcı ve tutuşucu malzemeler AME 

tarafından yangın mahalli dışına çıkartılarak ortam emniyete alınır, 

f) Beykoz İlçe Jandarma Timi ve okula intikal eden Okul Güvenlik Görevlileri ile birlikte 

önce Okul Ana Girişi, okul içi yollar ve yangın mahallindeki güvenlik önlemleri arttırılır, 

g) Olay sonrası okula gelen veliler ve veli araçları MKYM tarafından belirlenen bölgede 

toplu olarak bulundurulur (Gece – Gündüz),  

h) MKYM tarafından hazırlanan Standart Basın Metni, bilgi almak için telefonla arayan 

velilere ve basın görevlilerine bildirilir, 

i) Genel Müdür Yardımcısı’nın basına açıklama yapması gereken durumlarda, Toplu Yaşam 

Alanı Binası’ndaki AYM’de bulunan Basın Odası’nda güvenlik sağlanır (Gece – Gündüz, 

Güvenlik Görevlileri), 

j) Servis Firma Yöneticileri’ne, servis araçlarını okul personelinin tahliyesine karşı hazır 

bekletmeleri talimatı verilir, 

k) Tahliye İlçe Jandarma Ekipleri ve Okul Güvenlik Görevlileri tarafından artan trafik ve 

kalabalığın kontrolü için gerekli önlemler alınır (Gece – Gündüz, Güvenlik + Jandarma), 

l) Okul ve Vakıf yöneticileri, Sigorta Eksperleri, Sözleşmeli Firma Yetkilileri, İtfaiye ve 

Jandarma ile birlikte yangın çıkış sebepleri araştırılır, hasar tespit çalışmaları başlatılır 

(Gece – Gündüz, AYM), (Ölüm ve yaralanma olan vakalarda hiçbir şeye müdahale 

edilmez), 
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m) Gerektiğinde protokol yapılan Resmi ve Özel Kuruluşlar ile temasa geçilerek yardım 

talebinde bulunulur (Gece – Gündüz, AYM), 

n) Yangından etkilenen veya yangından yaralanan var ise ilk müdahale Okul Sağlık Ekibi 

tarafından yapılır. Durumu ağır olanlar ambulanslarla hastaneye sevk edilir (Gece – 

Gündüz). 

 

D. İyileştirme 

 

■ Yapısal Önlemler 

 Meydana gelen hasarın en kısa sürede giderilmesi konusunda çalışmalar 

başlatılır, 

 Eğer meydana gelen hasarı giderecek önlemler uzun vadeli çözümler gerektiriyorsa, bu 

süre içerisinde eğitim – öğretimin aksatılmadan yürütülmesi konusunda gerekli tedbirler 

alınır, 

 Sigorta işlemleri başlatılır, 

 Yangın sırasında kullanılan AME malzemelerinden hasar gören, kaybolan veya 

kullanılamaz duruma gelenlerin tespiti, yeniden tedariki ve depolanması sağlanır (İşletme 

Bölümü),      

 Yangın başlangıcından bitimine kadar yürütülen faaliyetler süresince yaşanan aksaklıklar 

okulun ilgili birimleri tarafından tekrar gözden geçirilir, alınması gereken ilave tedbirler 

karara bağlanır, kaynak aktarımı sağlanır. 

 

     ■ Yapısal Olmayan Önlemler 

 Okul Rehberlik Ofisi tarafından olaydan etkilenen öğrencilere destek faaliyetleri 

sürdürülür, bu durumdaki öğrenciler gözetim altında bulundurulur, 

 Tedavilerine hastanede devam edilen hasta ve yaralıların velileriyle irtibat, tedavileri 

tamamlanıncaya kadar sürdürülür,  

 Yangın, yangının çıkış sebepleri ve olay sonrası okul idaresince yapılanlar ve alınan 

tedbirler hakkında öğrenci ve velileri sözlü / yazılı olarak bilgilendirilir, 

 Mevcut planların uygulanmasında görülen aksaklıklar ve geri bildirimler doğrultusunda, 

planlar güncelleştirilir. 

 

 

 

 

 


