
   

 

 

 

ÖZEL FEN KOLEJİ’NDE GÜVENLİK VE ACİL DURUM 

Doğal ya da insan kaynaklı tehlikeler dünyanın her yerinde çokça yer almaktadır. Bu 
tehlikelerin bazıları afetlere yol açarken, bazılarında aynı etki oluşmaz. Bu farklılık insan 
faktöründen kaynaklanmaktadır; önlem alınmış ya da alınmamış olması belirleyici rol 
oynamaktadır. Afetler ve kazalar can kaybı, yaralanma, kalıcı sakatlık, ev ve iş yeri kaybı, 
toplumsal ve kültürel mirasın zarar görmesi gibi çeşitli boyutlarda zararlara yol açabilirler. 

Fen Koleji olarak, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve çalışanları her türlü doğal afet ya da 
tehlike karşısında korumak, bilinçlendirmek ve eğitmek için bir eylem planı oluşturmuş 
bulunmaktayız. Bu nedenle oluşturulan Güvenlik Komitesi, Kampus Genel Müdürü 
başkanlığında, her seviyeden bir öğretmen ve idarecinin katılımı ile bu planı yürütmektedir. 
25 Eylül 2019 tarihinde kampüs genelinde başarılı bir deprem tatbikatı yaptık. 

Okulun tüm alanlarında, komite üyeleri ve uzman bir kuruluş tarafından (Sistem OSGB 
şirketi) risk analizleri yapılmış ve detaylı bir rapor hazırlanmıştır. Ayrıca güvenlik alanında 
uzman bir kuruluşa okul ve çevresinin güvenlik analizi yaptırılmıştır. 

Güvenlik Komitesinin amacı, herhangi bir acil durumda, yerleşke içinde bulunan öğrenci, 
öğretmen, personel ve diğer kişilerin güvenlik ve korumasını sağlamaktır. Komite ayrıca, 
okul tesis ve kullanım alanlarının güvenlik açısından eksiksiz durumda bulunduğunu 
denetler ve güvenliği etkileyecek unsurlar varsa konuyla ilgili kişileri bilgilendirir ve bu 
risklerin giderilmesini sağlar. 

Güvenlik Komitesi’nin sorumlulukları arasında şunlar yer alır:  

• Acil durumlarda binaların boşaltılmasına yönelik, açık ve uygulanabilir tedbirler 
alarak, hazırlanan planların yıl içinde tatbikatını ve eğitimini yapmak, 

• Risk değerlendirme planı hazırlamak ve bunu ilgili kişilerle paylaşmak, 

• Her öğretim yılı başında acil durum ve yangın ekiplerini oluşturmak ve ilgili kişilere 
resmi tebliğde bulunmak, 

• Acil durum ve yangın esnasında bina boşaltma sürecine yönelik sinyalizasyon, alarm 
ve bilgilendirme sistemlerinin geliştirilmesine destek vermek 



   

• İlk yardım, deprem ve yangın gibi konularda öğrenci ve personeli eğitmek için gerekli 
broşür, seminer ve ders notlarını hazırlamak ve bu eğitimlerin uygulanmasını 
sağlamak, 

• Değerlendirme sonunda ortaya çıkan riskleri önleyici / düzeltici önlemler almak. 

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra, her türlü güvenliğini sağlamakla 
sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle okula gelen velilerimizin bazı güvenlik 
uygulamalarımızda bizlere destek olmasını ve özellikle okul dışında oluşabilecek servis 
güvenliği gibi konularda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz.  Ayrıca okul çevresi ve 
kapı güvenliği açısından velilerimizin, özellikle  öğrenci-giriş çıkışlarında görevlilerin 
uyarılarına dikkat etmeleri öğrencilerimizin güvenliği için önem arz etmektedir. 
Unutmayın, alınan her tedbir sizlerin ve değerli öğrencilerimizin güvenliği içindir.  

Güvenli Okul politikamızın öncelikle öğrencilerimizin, okul personelinin ve 
velilerimizin yararına olduğunu bir kez daha vurgulayarak bu doğrultuda okul 
yönetimince alınan kararları sizlerle paylaşmak istiyoruz.  

• Okul saatleri içinde öğrenciyi okuldan almak isteyen velimiz ilgili müdür 
yardımcısına yazılı müracaat edecektir. Öğrenci kendi imkanları ile ya da 
ebeveynleri haricinde biri ile okuldan ayrılacaksa bu durum ve kişinin adı 
dilekçede belirtecektir.Aksi takdirde bir başka kişiye öğrenci teslim 
edilmeyecektir. 

• Okul sonrası aktivitelere kalan öğrenciler veli izini ile kalabilmektedir.  

• Saat 19:00 dan sonra dersliklere öğrenci ve velilerimizin girmesine kesinlikle izin 
verilmeyecektir. Bu konuda güvenlik görevlilerine talimat verilmiş olup 
uygulamaya yardımcı olmanızı bekliyoruz. 

• Eğitim saatlerinde öğrencilerimizin güvenliği için velilerimizin okul binası içine 
girmemelerini ve kendilerine gösterilen yerde beklemelerini rica ediyoruz.  

• Okula girişlerde kartı olmayan velilerimizin kimliklerini güvenliğe bırakıp ziyaretçi 
kartı alması gerekmektedir. Bu konuda görevlilere müdahale edilmemesini, 
yapılan işlemin tüm okulun güvenliği için olduğunu bir kez daha hatırlatmak 
istiyoruz. 

• Asla çocuğunuzun arkadaşını, velisinin izini olmadan okuldan almayınız. 
Görevliler tanıdık bir veli ile öğrencinin çıktığını görünce yanılabilmektedir. 

• Servis kullanan öğrencileri okuldan kendileri alan velilerimizin servis hostesine  
ve müdür yardımcısına haber vermeleri beklenmektedir. 

• Servislerin işleyişine velilerimizin müdahale etmemesini, görülen bir aksaklık 
olması durumunda hemen okul yönetimini aramaları çözümü hızlandıracaktır. 

• Okul giriş çıkış saatlerinde özel arabaları ile çocuklarını alan velilerimizin çok 
dikkatli geçmeleri olası bir kazayı önleyecektir. Servislerin çıkış yaptığı kapının 
önüne kesinlikle araç bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. 



   

• Acil durumlarda ulaşabilmek için anne-baba haricinde en az 3 tanıdığınızın 
iletişim telefon ve adreslerini öğrenci işlerine bırakmanız gerekmektedir. 

• Anaokulu,ilkokul ve ortaokul veli ve öğrencileri üst kapıdan(BAHÇE ÖN KAPISI) 
lise öğrenci ve velilerinin servis kapısından(LİSE ÖN GİRİŞ KAPISI) giriş ve çıkış 
yapmaları gerekmektedir. 

Öğrencilerimizin güvenliği ve emniyeti açısından yapılan uygulamaların velilerimizin 
anlayışla karşılamasını ve bu konuda okul personeline destek olmasını bekliyoruz. 

Saygılarımızla . 

 

                                                             OKUL GÜVENLİK KOMİTESİ 


