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MEHMET RUŞEN ERKURT ORTAOKULU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN 

BÖLGESEL DEPREM ve TAHLİYE TATBİKATI SENARYOSU 
  

  03 Mart 2016 Perşembe günü saat 14.00’de Edirne İlinde yıkıcı ve şiddetli bir deprem 

meydana gelmiştir. 

  İlimizde bulunan tüm iletişim hatları (internet, telefon, faks vb.) kesilmiştir.   

  İlk gelişen olaylar doğrultusunda İl Afet ve Acil Durum Müdürü, Sayın Valimizi uydu 

telefonu aracılığıyla bilgilendirmiştir.  

 

 Afet Acil Yardım Planı’nda yer alan İl Kurtarma ve Yardım Komitesi, Sayın Valimiz 

başkanlığında 112 Acil Çağrı Binası’ndaki AFAD Yönetim Merkezi’nde toplanmıştır.  

  Afet Acil Yardım Planı’nda yer alan, ilk müdahalede görevli ekipler, toplanma merkezine 

intikal etmişlerdir.  

 İlimiz Şükrüpaşa Mahallesindeki Kavgaz Mevkii içerisinde yer alan Mehmet Ruşen 

Erkut Ortaokulu binasında ağır hasarın meydana geldiği, okulda öğrencilerin bulunduğu 

AFAD Yönetim Merkezi bildirilmiştir. 

 

   AFAD Yönetim Merkezi’nden aldıkları talimatlar doğrultusunda;   

Edirne AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 

ekipler, Edirne Belediyesi İtfaiye Ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE, 112 Acil Servis 

ekipleri, arama kurtarma faaliyetleri için Merkez Şükrüpaşa Mahallesindeki Kavgaz Mevkii 

içerisinde yer alan Mehmet Ruşen Erkut Ortaokulu’na; hareket etmişlerdir.  

  AFAD Yönetim Merkezi’nden aldıkları talimatlar doğrultusunda Mehmet Ruşen Erkut 

Ortaokulu’na intikal eden Arama ve Kurtarma Ekiplerimiz, olay mahallinde yaptıkları keşif ve 

incelemede, okul yönetimi tarafından; deprem anında binanın kantin bölümünün hasar gördüğü, 

içeride bulunan tüpün patladığı ve sonrasında yangın meydana geldiği, binanın bir kısmının 

yıkıldığı; ve okulun sınıflarında öğrencilerin yaralanarak mahsur kaldıkları bilgisi alınmıştır.   

 Ayrıca okul yönetimi yaşanan deprem ve patlama sonrasında, okulun Afet ve Acil Durum 

Planı’nda yer alan görevliler eşliğinde okulda ikaz alarmı vererek, öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun güvenli alanlara tahliyesini sağlamıştır. Ancak yaralanarak okulun üst katlarındaki 

sınıflarda mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması gerektiği bilgisi alınmıştır.  

 

ÖN HAZIRLIK ve GİRİŞ; 

Ses sisteminden güçlü bir şekilde deprem sesinin verilmesi ile depremin başlatılması 

  Çalan ikaz sesi ile sınıf öğretmenlerinin “Çocuklar deprem oluyor! Panik yapmadan 

daha önce öğrendiğimiz şekilde korunmaya çalışalım” diyerek bağırarak sınıftaki öğrencileri 

uyarır. Öğrencileri çök kapan tutun pozisyonu aldırır. 

   Deprem sesi sona erince okul zilinin çalınması, zil ile birlikte öğrencilerin okulun 1. 

katından başlayarak, üst katlara kadar sırayla öğrencilerin okul bahçesine tahliyesine geçilmesi. 

Planlanan tatbikata okuldaki tüm personelin (kantinci dâhil)  katılımı sağlanır. 

  Önceden belirlenen üst katlardaki iki sınıfta sis bombalarının devreye sokulması ve 

yangın süsünün verilmesi 
 

 

 

         OLAY YERİNE ULAŞAN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ve DİĞER EKİPLER  

 Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nden aldıkları görev ve talimatlar doğrultusunda olay mahalline ulaşan 

ekipler çalışmalarına başlar.  
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OLAY-1  
  
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Ekipleri;   
  
 (Okul öğrencilerinin tahliyesinden sonra)   

*Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Ekipleri tarafından, Arama Kurtarma faaliyetlerini 

gerçekleştirmek üzere intikal eden yardım ekiplerinin olay mahalline ulaşımını sağlamak amaçlı gerekli 

önlemler alınır. 

 

* İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Ekipleri tarafından; Emniyet güçlerinin sirenlerini çalarak okul 

bahçesine giriş yapar ve olay mahallinin çevre güvenliği sağlanır. Halkın olay mahalli dışında tutulması 

ve görevli kişiler dışındakilerin olay mahalline girmesini önlemek için güvenlik şeridi çekilir. 

 (İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik güçleri bir ekip otomobili, 2 motorize yunus ekibi ile katılır)   

  

 

OLAY-2  
 

Edirne Belediyesi İtfaiye Ekipleri  
  

* Edirne Belediyesi İtfaiye Ekipleri, olay yerine gelerek patlama riskine karşı okul binasının doğalgazını 

güvenli bölgesinden keser.  

  

*Edirne Belediyesi İtfaiye Ekipleri, binanın önündeki temsili yangına müdahale eder ve yangını söndürür. 

Yangını söndürmesine müteakip, üst katlarda mahsur kalan iki öğrenciyi sepetli itfaiye merdiveni ile 

yaralıların tahliyesine başlar.   

(Merkez-Mehmet Ruşen Erkut Ortaokulu kazan dairesi önünde tavada, varilde yakılan ateş 

söndürülecektir.)  

  

 

OLAY-3 
 

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Ekibi 

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE Ekibinin Okulun giriş katından kendi sedyeleri ile temsili yaralı bir 

öğrenci çıkarması yaparak triaj alanına getirip müdahalesini yapacaktır.  

 

 

OLAY-4 
 

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Arama Kurtarma Ekibi  
 

A) Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü birinci Arama Kurtarma Ekibi Okulun üst katta mahsur 

kalan öğrencileri tahliye etmek için hazırlıklarına başlar. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü birinci Arama 

Kurtarma Ekibi üst katlarda mahsur kalan bir öğrenciyi sedye ile tahliye eder. 

B) Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ikinci Arama Kurtarma Ekibi üst katlarda mahsur kalan 

öğrenciyi komando iniş tekniğiyle ile indirir ve güvenli bölgeye tahliye eder. Ekipler makara halat 

sistemi, (ip karabina ve sekizli yardımı ile )sistemi ile üst katlarda mahsur kalan öğrencilerin tahliyesini 

gerçekleştirir.  

  Ayrıca, Binadan çıkış yapacak olan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli; son olarak yaralı 

bir öğrenciyi kucakta çıkartarak tahliye işlemi gerçekleştirir. 

Tahliye edilen yaralılar UMKE Ekibi tarafından ilk müdahale yapılarak triaj alanına nakledilir. Triaj 

alanındaki 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne, 1 

yaralı da Edirne Trakya Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne temsilen sevk edilmesi ile tatbikat 

sonlandırılır.  

 

Tatbikatın bitiminde Tüm İl Müdürlüklerimizin Afet ve Acil durum Müdahale Ekiplerinin araçları 

ve donanımları hazırlanan sergi alanında tanıtımı yapılır. 
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TATBİKAT ÖNCESİ HAZIRLIK VE GÖREVLER  

 1-Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD);   

* Tatbikat senaryosunu katılımcılara sunmak için sunucu belirleyerek görevlendirmek.  

* Yeterli sayıda Arama Kurtarma Ekibinin ve personelin görevlendirilmesini sağlamak,  

* Üst katlardan öğrenci kurtarma için teknik sistemin kurulması ve hazırlıkların yapılması,  

* Ekiplerin iletişimi için telsiz temin edilmesi ve ekiplerle frekans ayarının yapılması,  

* Temsili yangın senaryosu için 6 adet sis bombası ve ya Meşalelerin temin edilmesi, 

* Yangın, Meşale ve sis bombalarının gerekli önlemlerin alınarak patlatılması, (….… tarafından)  

* İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri ile birlikte koordineli olarak 

çalışmak.  

* Sergi alanında Arama Kurtarma ekipmanlarının sergilenmesi ve tanıtımını yapmak. 

* Dağıtılmak üzere konu ile ilgili Afiş ve Broşür temini yapmak.  

 

 2-Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü  

 * OLAY-3’te yer alan bina önünde çıkan yangının söndürülmesi, üst kattaki yaralının itfaiye 

aracında bulunan merdivenle tahliyesini yapmak için ekipman hazırlamak,  

 *Sergi alanında İtfaiye ve Söndürme ekipmanlarının sergilenmesi ve tanıtımını yapmak. 

 

3- Edirne Emniyet Müdürlüğü: ( Güvenlik Ekibi )  

* Trafik ve güvenlik için yeterli sayıda polis görevlendirilmesi ve emniyet şeridinin (OLAY-

1’de) temin edilmesi.  

* Sergi alanında motorize yunus ekibinin ve emniyet ekipmanlarının sergilenmesi ve tanıtımını 

yapmak. 

* Temsili yangın senaryosu için 4 adet sis bombalarının temin edilmesi. 

 

4- İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü UMKE(Ulusal Medikal Kurtarma 

Ekibi) ve (112 Acil Servisi);  

* Tatbikat alanında 1 adet tam teşekkülü ambulansın hazır bulundurulması. 

* Tatbikat alanında 1 adet UMKE ekibini hazır bulundurulması. 

* Arama Kurtarma ekipleri ile koordinasyonu sağlamak ve yaralılara ilk yardımda bulunmak.  

* Temsili triaj alanını hazırlamak,  

* Sergi alanında UMKE ekipmanlarının sergilenmesi ve tanıtımını yapmak. 

* Dağıtılmak üzere konu ile ilgili Afiş ve Broşür temini yapmak.  
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5- İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

* Tatbikatın tüm organizasyonları yapmak,  

* Tatbikat yazışmalarını ve sekretarya görevini yürütmek 

* Tatbikatın video ya da fotoğraf alınması için personel görevlendirilmesi,  

* Her sınıfın sivil savunma kolu öğrencilerinin görevlendirilen öğretmenleri nezaretinde tatbikat 

alanına yönlendirilmesi, 

 

 

6- Merkez-Mehmet Ruşen Erkut Ortaokulu Müdürlüğü 

1) Protokol alanının hazırlanması (havanın yağışlı olmasına karşı tente temin edilmesi),  

2) Sınıflarda yeterli sayıda öğretmen ve personelin görevlendirilmesi ve makyaj malzemesinin 

temini yapılması, Temsili yaralı öğrencilerin makyajlarını yaparak hazırlanması. 

3) Okul tahliye planının hazırlanarak okul öğretmenleri, personelin ve öğrencilerin eğitilmesi,  

4) Siren veya alarm sisteminin hazırlanması ve bu sistemi kumanda edecek personel 

görevlendirilmesi,  

5) Temsili yangın senaryosu için 6 adet sis bombası ve ya Meşalelerin temin edilmesi, 

6) Okulu ve öğrencileri tatbikat öncesi bilgilendirme yaparak hazır bulunurluğu sağlamak.  

7) Okulun sivil savunma ikaz ve uyarı levhalarının tamamlanması. 

8) Deprem sesi için, Protokol konuşmaları ve senaryonun okunmasında ihtiyaç olan ses 

sisteminin temin edilmesi, 

9) Tatbikatın görsel kaydının(video, Fotoğraf) alınması için personel görevlendirilmesi, 

10) Temsili Yaralı öğrenci rolünü gerçekleştirecek 5 adet öğrenci hazırlamak. 

 

 

 

 

          03/03/2016 

   Musa ÖZKAYA 

   Sivil Savunma Uzmanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Hizmetleri Birimi 


