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ilçelerimizde sivil savunma hizmetlerini yürüten personelin dikkatine..

BiLGi VE HATIRLATMADIR:

1_ sabotajlara Karşı Koruma Planları yapılırken dikkat edilecek hususlar son haIiyle ekte gönderilmiŞtir.

2- 5ivil savunma PlanIarı yapılırken sıkça sorulan, "16-65 yaş arası personel ve öğrenci toplam sayıları 200'ün

altında olan liselerin Sivii Savunma Planı yerine Sivil Savunma Tedbirler Planı yapabilir mi" gibi sorular hakkında kafa

karışıklığının giderilmesi için 2 maddelik açıklama aşağıya yazılmıştır.

İnternet sitemizdeki planların açıklamaları doğrultusunda;

ı-Y as slnlrl ve toolam oersonel öğrenci savısına bakılmaksızın tüm i/özel lise ve densi okullarımız "sivil
savun Planı" a aca ktır

2- Lise ve dengi okullarımız hariç tüm resmi/özel okulve kurumlarımız (Anaokulları, ilkokul, ortaokul, ilçe Milli
Eğitim Müdürlükleri, Öğretmenevleri, Halk Eğitim Merkezleri, Öğrenci Yurtlarl, MTSK, Kurslar, Etüt

Merkezleri) siViL sAVuNMA TEDBiRLER PLANl yapacaktIr.

Halil DUYAR
siV. SaV.Uzm

il MEM

1



oRDu iı- ıvıiı-ı,i rĞiriıı ıvıüoünı-,üĞü
sivir, savuNıvıı, rriznrrrı-nni niniıvıi

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI
HAzIRLANIRKEN nixxır nniı-rcnx HUSUsLAR

öNnılr,i ACIKLAMA:
Qnay[ Sabotajlara Karşı Koruma Planı bulunan okul ve kurumlarımız yeniden bu planı

hazırlamayacaktır. Ancak okul/kurum binası taşınmışsa, ek bina gibi önemli bir değişiklik yapılmışsa

veya Emniyet tarafindan talep edilmişse yeniden hazırlanacaktır.

Onaylı Sabotajlara Kaışı Koruma Planı bulunmayan okul ve kurumlarımız aşağıdaki şekilde
işlemlerini yapacaktır;

l. okul/kurum tarafından Plan 3 nüsha olarak hazırlanıp, bir nüshası kendi ilgili dosyasına

takılır ve diğer 2 nüshası da onaylanmak iizere ilçe milli eğitim müdürlüğüne resmi yazl ile
gönderilir,

2. i| e Milli E itim Müdürlü arafından okuldan 2 nüsha olarak gelen bu planın 1 nüshasıc ,J su
kendi ilgili dosyasına takılaır ve onaylanmak üzere eğer okul/kurum ilçe/şehir merkezinde ise

Emniyet Müdürlüğiiıııe, Jandarma bölgesinde ise Jandarma Komutanlığına gönderilir.

Koruma planlarının ilgili komisyonca onaylanmaslndan Emniyet veya Jandarma sorumlu

olup, gerekli yerlere onaylatıp dağıtımını yaparlar.

4. Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından: Emniyet veya Jandarma'dan gelen Plana ait onay

(karar) sayfasının bir ömeği kendi
okul,&uruma gönderilecektir.

dosyasındaki plana takılır ve bir ömeği de ilgili

5. Bu planlarda görev verilen personel her yıl güncelleştirilecektir.

6. Bu planın eki olan (EK-1)-Vaziyet planı; okulun bulunduğu yeri en güzel şekilde tarif edecek

şekilde bir kroki ile gösterilecektir.

7. yerleşim planı ise; Okulun her birimini ayn ayrl gösterecek şekilde nasıl yerleşim yapıldıysa

o şekilde hazırlanarak plana eklenecektir.

8. Planın sağ üst
paraflanacaktır.

köşesine okulun kendi mühürü vurularak okul müdürü tarafindan

9. Planın en sonunda okul veya kurum müdürüniin ismi açılacak imza ve miihürlenecektir.

10. plan GizliGizlilik derecesinde yetkili müdür tarafindan muhafaza edilecektir.

11. Planları onaylanmak üzere gönderilen ve karar onay sayfasr gelmeyen okul&urumlar bağlı

bulundukları Emniyet Müdürlüğünden yada Jandarma Komutanlığı'ndan bu onay karar

sayfasını temin edebiI irler.
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