
 

 
 
 
 
 
 
Özel Alman Lisesi’nde Deprem Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 
Bilgilendirme 
 

• Okul Binamızın Güvenliği  

• Düzenli Deprem ve Yangın Tatbikatları  

• Elektrik Kaynağı  

• Yiyecek ve İçecek İhtiyacının Karşılanması 

• Revir 

• Okulun Dışına Çıkılması, Velilerin Bilgilendirilmesi  
 

 
Okul Binamızın Güvenliği  
 
Okulumuzun ana binası 2011 yılında resmi makamlarca öngörülen tüm  hükümlere uygun 
olarak güçlendirilmiştir. Bu kapsamda, deprem yönetmeliğinde öngörülen, okul binamızın 
taşıyıcı konstrüksiyonu ve statiği için esas teşkil eden parametreler de sağlanmıştır. 
Güçlendirme çalışmaları; Türk ve Alman resmi makamların kontrol ve denetiminde yine Türk 
ve Alman firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir.   
 
Buna ek olarak, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin 2018 yılında revize edilmesinin ardından, 
Yönetim Kurulumuz ertesi yıl, okul binamızın depreme karşı güvenliğinin yeni yönetmeliğe 
göre ölçülmesi ve test edilmesi için bu alanda uzman bir şirketi görevlendirmiştir.  
 
Yerinde yapılan ölçümlerden ve müteakip hesaplamalardan çok olumlu sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu sonuçlar, statik güçlendirme projesinin büyük bir başarıyla uygulanmış olduğunu 
teyit etmiştir. Test raporuna göre „okul binası, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre 
nadir olan yer hareketlerini temsil eden DD-1 deprem düzeyi için  (meydana gelme olasılığının 
50 yılda % 2 olduğu en şiddetli deprem sınıfı) performans gereklerini  karşılamaktadır“. Söz 
konusu bu test raporu Türkiye Deprem Vakfı Başkanı, Sayın Prof. Dr. Mustafa Erdik tarafından 
onaylanmıştır.  
 
Düzenli Yangın ve Deprem Tatbikatları 
 
Okulumuzda yılda iki defa tatbikat düzenlenmektedir; bu tatbikatlarda öğrencilerimiz, deprem 
veya yangın durumunda nasıl davranmaları gerektiğini tatbik etmektedir. Bu tatbikatlarda okul 
binamız da tahliye edilmektedir. Ayrıca İstanbul itfaiyesinden temsilciler de tavsiye vermek 
üzere bu tatbikatlarda genellikle hazır bulunmaktadır. Özel Alman Lisesi olarak okulumuz, 
Almanya Başkonsolosluğu’nun güvenlikten sorumlu yetkilisi ile de iletişim halindedir. Acil 



 

durumda okul içi iletişimi sağlamak üzere telsizlerimiz ve dışarıyla iletişimi sağlamak üzere bir 
uydu telefonumuz mevcuttur.  
Her tatbikat öncesinde, yani bir eğitim-öğretim yılı içerisinde iki defa, sınıf öğretmenlerimiz 
öğrencilerine acil durumlarda, özellikle de İstanbul’da bir deprem durumunda söz konusu 
olabilecek tehlikeleri ve böyle durumlarda nasıl davranılması gerektiğini anlatmaktadır.   
 
Elektrik Kaynağı 
 
Okulumuzda, şebeke enerjisi kesildiğinde devreye giren güçlü bir jeneratör mevcuttur. Bu 
jeneratör sayesinde okulumuz birkaç gün elektrikle beslenebilmektedir.  
 
Bunun yanı sıra okulumuzda, sıhhi tesisatlara ve benzeri tesisatlara birkaç gün boyunca su 
sağlayabilecek bir su deposu bulunmaktadır. 
 
Öğrencilerimizin ve Okul Çalışanlarımızın Yiyecek ve İçecek İhtiyacının Karşılanması  
 
Okulumuzun yemekhanesinde, en az üç – dört günlük yiyecek ve içecek ihtiyacını 
karşılayabilecek bir yiyecek-içecek stoku sürekli mevcuttur. Bunlar arasında pet şişe su, 
atıştırmalıklar ve bisküviler bulunmaktadır. Mutfak personelimiz de acil durumda hizmet 
vermek üzere daima hazır bulunmaktadır.  
 
Revir 
 
Okulumuzun revirinde bir doktor ve bir hemşire görev yapmakta olup okulumuz hemşiresi her 
gün okulda bulunmaktadır. Revirimizde düzenli olarak kontrol edilip yenilenen ilk yardım 
malzemesi ve yanı sıra tıbbi battaniyeler hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca, okul 
personelimizden ve öğretmenlerimizden seçilmiş, temel ilkyardım eğitimi almış ve düzenli 
olarak ilkyardım yenileme eğitimine katılan bir grubumuz mevcuttur.  
Okulumuzda ayrıca, her gün okulda hazır bulunan iki Psikolojik Danışman bulunmaktadır.  
 
 
Öğrencilerin okuldan ayrılması, Velilerin Bilgilendirilmesi  
 
Öğrencilerin okuldan ayrılması, resmi makamların direktiflerine uygun olarak 
düzenlenecektir.  
 
Okulumuzun tahliye edilmesi durumunda, okulun hemen yakın çevresinde bulunan, şimdiye 
kadar gerçekleştirdiğimiz tatbikatlarımızda kullandığımız açık alanlar toplanma alanı olarak 
kullanılacaktır.   
 
Velilerimiz okulumuzun internet sitesi üzerinden ya da mesaj yoluyla bilgilendirilecektir.  Daha 
fazla bilgi için „Güvenlik Konsepti - Ebeveynler için Bilgi Formu“ broşürüne bakınız lütfen.  
 
Güvenlik Konsepti - Ebeveynler için Bilgi Formu 
 
 

İstanbul, 28.02.2023 
 

https://www.ds-istanbul.net/Files/pdf/guvenlik_konsepti_web.pdf

