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AYVALIK ANADOLU LİSESİ 

 

 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 
 

 

Müessesenin Adı ve Yeri: Ayvalık Anadolu Lisesi: Ali Çetinkaya Mahallesi Muammer 

Aksoy Caddesi 27. Sokak No:2 Ayvalık - Balıkesir 

 

Müessesinin Bağlı olduğu Kurum ve Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğü 

 

Planın Yapılış Tarihi     :.22/05/2018 

 

1-KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER: 

 

Müessesinin Üretim Cinsi ve Kapasitesi : Ayvalık Anadolu Lisesi 396 

Öğrencisine 32 Öğretmen, 4 Personel ile Eğitim Öğretim hizmeti veren bir bina 

olup, ayrıca bir üretim cinsi ve kapasitesi yoktur. 

 

Yerleşme Durumu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GİZLİ 

 

 

Personel Miktarı : 

 

    Erkek              Kadın  Toplam 

İdareci                         2  0  2 

Öğretmen                    14   16              30 

Memur                    1  0  1 

(Görevlendirme) 1  0  1 

Hizmetli                 2  0  2 

(Görevlendirme) 3  0  3 

Şöför                          0  0  0 

 Toplam  23  16  39 

 

 

2-KORUMA GRUPLARI VE GÖREVLERİ : 

 

 a) Koruma ve Güvenlik Amirinin Adı ve Soyadı: Veli TUNCAY 

                                                                                                Okul Müdürü 

 

 b) Fiziki Koruma Grubu : 

 

 Adı ve Soyadı                                                                          Görevi 

 

            Uğurşadi ÖZDEMİR a) Günboyu mesai içinde olası bir sabotaj halinde 

 Matematik Öğretmeni  binada bulunanları zil uyarma sistemi ile uyaracaktır.   

 

     b) Olası bir sabotaj halinde binaya en yakın  

     Emniyet Personeli olan İrtibat Polisinin 05073970125  

     Numaralı Telefonuna durumu bildirecektir. 

 

                c) 155 Polis İmdat ve 110 İtfaiye telefonlarına 

                                                           durumu bildirecektir. 

 

 Murat SARI    a) Olaya Müdahale edecektir. 

          Matematik Öğretmeni b) Binada bulunanlar arasındaki kargaşa, panik vb.  

     olayları önleyecektir. 

 

 Osman KAVASOĞLU  a) Delilleri muhafaza  edecektir. 

 Kimya Öğretmeni 

  

 Erdinç UYSAL  a) Gerekli ilkyardımın yapılmasını sağlayacaktır. 

          Matematik Öğretmeni b) Hızır Acil 112 Nolu’lu telefonu arayacaktır. 

 

 

c) Teknik Koruma Ekibi:  

     Okulumuzda teknik personel bulunmadığından olası bir 

      sabotaj durumunda meydana gelebilecek teknik arızalar  

     İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve  İlçe Emniyet  

     Müdürlüğünün görevlendireceği kişiler ve kuruluşlarca  

     giderilecektir. Ayrıca Yatırm İzleme ve Koordinasyon  

     Başkanlığından (YİKOB) yardım talep edilecektir. 
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3-ALINAN KORUMA TEDBİRLERİ : 

 

 a) Hazırlık Bakımından  : 

 1-) Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürlüğünün sabotaj yapmaya elverişli, bodrum ve 

zemin katlarda bulunan kantin, arşiv, kazan dairesi, su deposu, idare odaları, Atatürk Köşesi 

gibi yerlerin kapı ve pencereleri kilitli konuma getirilmiş olup, demir parmaklıklar deprem 

güçlendirmesiyle sökülmüş, tekrar takılmamıştır. Güvenlik kameraları binanın hem içten hem 

de dıştan gözlenmesini, kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Binada bulunan 4 kapıdan ilki 

öğrenci giriş kapısı, 2. Kapı personel kapısı, 3. Kapı acil durumlarda çıkış kapısı, 4. Kapı ise 

kazan dairesi giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. Bahçe kapıları araç girişi için 

kapatılmaktadır. Bahçe girişindeki 1 nolu kapıda gündüzleri bir nöbetçi öğrenci 

bulunmaktadır. Bina girişinde de bir nöbetçi öğrenci bulunmaktadır. Nöbetçi öğretmenler de 

bina katlarında ve bahçede görevlendirilmiştir. Spor salonunda mesai saatlerinde 1 görevli 

bulunmaktadır. Hafta sonları ve akşamları Okul Aile Birliği marifetiyle personel 

bulundurulmaktadır. Bina, bahçe ve spor salonu 32+6 kamera ile 24 saat kayıt yapılarak 

izlenmektedir. Geceleri ise bina ve spor salonu güvenliği mahalli kolluk kuvvetleri tarafından 

sağlanmaktadır. 

 2-) Binanın içerisindeki girilmesi yasak olan yerlere yasağı bildiren levhalar ilk 

bakışta görülebilir yerlere asılmış ve bu gibi yerlerin  dış ve iç kapı, merdiven ve 

pencerelerindeki gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, bu yerlerin zaman zaman kontrolü 

yapılmaktadır.  

 3-) Okul Müdürlüğünde halen görev yapan ve özellikle hassas yerlerde çalışan 

personelin özel ve genel durumları kurum amirince sık sık tetkik ve kontrol edilmekte  ve 

güvenlik soruşturmaları yapılmaktadır. 

 4-) Durumları şüpheli olduğu görülen kimseler olduğunda bu kişiler önce Ayvalık 

Anadolu Lisesi Müdürlüğü koruma amirine, koruma amirince de binaya en yakın Emniyet 

teşkilatı görevlileri ve okul irtibat polisi ile temasa geçilmektedir. 

 5-) Okul Müdürlüğünde çalışan personel her gün okul yönetimi tarafından kontrol 

edilmekte, gerekli tedbirler alınmakta ve ikazlar yapılmaktadır. 

 6-) Okul Müdürlüğünde yabancı uyruklu kimse yoktur. 

 7-) Sağlanması güç ve geç olacak yedek malzeme depoları ihtiyaç yerleri yakınında 

kurulmuş olduğundan, bu  depoların pencereleri demir parmaklıklı ve kapıları devamlı kilitli 

bulundurulmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda sorumlusu tarafından açılıp ihtiyaç 

giderilmektedir. 

 8-) Okul Müdürlüğü binasında akaryakıt, yiyecek, giyecek depoları bulunmamaktadır. 

Okul kantininde yiyecek malzemelerinin muhafazası için dolap bulundurulmaktadır. 

Muhtemel bir sabotaja hedef olabilecek araç, gereç, evrak ve belgelerin arşivlendiği çelik 

dolaplar büronun iç duvara yakın ve güvenceli olan kısmına yerleştirilecektir. 

 9-) Özel tedbir ve sınırlamalar gerektiren durumlarda, binada çalışan personele daimi, 

ziyaretçiler içinde muvakkat ve ziyaretçi giriş kartı verilmektedir. Personel  kendi dairesi 

dışında gizlilik dereceli yerlere girmemesi için uyarılmaktadır. 

 10-) Binanın dört tarafı açık bir alanda bulunduğundan, komşu binalardan veya 

müştemilatından binaya girilmesi mümkün görülmemekte; giriş ve çıkış kapıları da gündüz 

bina koruma amiri, günlük nöbetçi personeli; gece kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altında 

tutulmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

 11-) Binada  bulunan çalışma odaları sık sık kontrol edilmektedir. Ayrıca çalışma 

odalarında zaman zaman yapılan toplantı, konferans ve brifinglerde gerekli tedbirler 

alınmakta, binaya personel haricinde gelenlerin ziyaretçi mi, özel veya resmi maksatla mı 

geldiği, kimi görmek istediği sorulmakta, gerekirse görmek istediği kişi giriş kapısına 

çağırılmaktadır. Şüpheli kişilerin hüviyeti alınarak ziyaretçi kartı verilmektedir. 
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 b) Teknik Bakımından  : 

 1-) Binanın elektrik, su, kalorifer tesisatların kontrolü Yatırm İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı teknik personeli aracılığı ile yangın söndürme cihazları ve hortumları ve bu 

malzemelerin alındığı özel kuruluşlarca kontrol edilerek durum değerlendirilmekte, 

eksiklikler onarımla giderilmektedir. 

 2-) Binanın teknik personeli yoktur. 

 3-) Binada meydana gelebilecek herhangi bir teknik arıza, arızayı duyan veya gören 

kişi tarafından bina koruma amirine duyurulur. Bina koruma amiri de teknik arızayı Ayvalık 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile giderme yoluna gider. 

 4-) Okul Müdürlüğü bünyesinde patlayıcı madde yoktur. 

 5-) 6/6851 sayılı Yönetmelik ve 6/3150-2 sayılı Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca 

söndürme ve kurtarma ekipleri oluşturulmuş, bu ekipler olası bir yangın durumunda 

görevlerini aksatmadan yapabilmeleri için zaman zaman eğitilmektedir. Öte yandan, bina 

bacaları her yıl Belediye İtfaiye amirliğine temizletilmekte ve temizlendiğine dair rapor 

düzenlenmektedir. Mahalli itfaiye teşkilatı ile irtibat mevcuttur. Binanın girişinde yangın 

söndürme istasyonu mevcut olup, bu istasyonlarda bulunan cihazların bakım ve kontrolleri, 

boş veya dolu olup olmadıkları itfaiye teşkilatı vasıtasıyla kontrol ettirilmekte, eksiklikler 

süratle giderilmektedir. 

 6-) Elektro- manyetik, nükleer , biyolojik, kimyasal ve buna benzer etkiler olduğunda, 

binada sığınak olarak kullanılabilecek yer yoktur. 

 7) Okul Müdürlüğü eğitim ve öğretim hizmetine cevap verdiğinden öğrenci, personel, 

araç, gereç ve evrak müsbite başka binalara tahliye edilecektir. 

 

 c) Koruma Bakımından :     

 1-) Okul Müdürlüğünün koruma personeli yoktur. 

 2-) Okul Müdürlüğünde gündüz 1 idareci, 6 öğretmen, 1 adet hizmetli ve 2 adet 

öğrenci nöbetçi olarak bulunmaktadır. Geceleri ise binanın korunması kolluk kuvvetlerince 

karşılanmaktadır. 

 3-) Bina nöbetçileri gündüz bina ön giriş kapısı, bina içi kontrollerini, personel ve 

ziyaretçi giriş çıkışlarının kontrollerini yapmaktadırlar. 

 4-) Okul Müdürlüğü binasının 1 adet ana giriş kapısı, 1 adet personel ve ziyaretçi giriş 

kapısı, 2 adet küçük tali giriş kapısı mevcuttur. Bu kapılardan sadece binanın ön tarafında 

bulunan ana giriş kapısı ve personel giriş kapısı açık tutulmaktadır. 

 5-) Okul Müdürlüğünün öğrenci ve personeli krokide gösterilen kapıdan giriş çıkış 

yaparlar. Ayrıca kontroller bu kapıda yapılır. 

 6-) Okul Müdürlüğünün etrafında ihata duvarı bulunmaktadır. İhata duvarı yüksekliği 

100 cm dir. 

 7-) Binanın etrafında, özellikle önemli olan yerlerde iç ve dış aydınlatma yapılmıştır. 

 8-) Okul Müdürlüğü eğitim ve öğretime hizmet veren hassas bir bina durumundadır. 

 9-) Okul Müdürlüğü 778 m2 kapalı alana sahip olup, bulunduğu yer topoğrafik yapı 

olarak düz, engebesiz bir zemine kurulu bulunduğundan nöbet için kule veya kulübe 

yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Nöbetçi idareci, öğretmen ve hizmetli tarafından bina 

içi, bina dışı, bahçesi ve kapısını kontrol altında tuttukları, gerek duyulduğunda kolluk 

kuvvetleri ve ilgili yerlerle muharebe irtibatı bulunmaktadır. 

 10-) Bir tehlike anında kullanılmak üzere okula özel alarm zil sesi bulunmaktadır. 

 11-) Sabotajların tezahür şekli, genellikle yangın, tahrip ve imha olduğuna göre, 

sabotajlar onun maddi ve yıkıcı etkisinden fayda bekleyen, onu amacına ulaşmada bir vasıta, 

bir aşama sayan, yurt içinde veya yurt dışında her zaman bir teşkilat, grup veya devlet 

tarafından gerçekleştirilebilir ve bunun genel bir kuralı yoktur. Ancak sabotaj için kullanılan 

aracın kimyevi, fiziki, elektrik ve elektronik gücü, sabotajı üstlenen kişi ve kişilerin moral ve 

eğitim yönünden üstünlüğü ile uygulamadaki yetenek ve isabeti ölçüsündeki etkili olacağı göz 
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önünde bulundurularak, bir eğitim ve öğretim hizmeti veren Ayvalık Anadolu Lisesi 

Müdürlüğü her türlü sabotaja karşı ilgililerce ve görevlilerce titizlikle korunacaktır.  

 

 Bu maksatla; 

 Bina koruma amir ve amirleri, Okul Müdürlüğüne en yakın polis karakolu, güvenlik 

kuvvetlerinin konularla ilgili amiriyle iş birliği içerisinde bulunurlar. 

 

 Bina koruma amiri ve amirleri, mahiyeti meçhul durumlar ile kişilerin Ayvalık 

Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile ilgilendiklerini gördüklerinde durumu güvenlik kuvvetlerine 

bildirmektedirler. 

 

 Okul Müdürlüğü içerisinde  görevli ve durumu kuşkulu kişiler hakkında. İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü  ve güvenlik yetkililerine bilgi verilmekte, kuşku nedenleri anlatılmakta ve 

gerekiyorsa bu kişilerin kurum dışındaki temas ve davranışları takip ve kontrol edilmektedir. 

 

 Koruma amiri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve güvenlik yetkilisi arasındaki temas 

ve ilişkilerin mahiyeti gizli tutulmaktadır. 

 

 Okul  Müdürlüğüne dışarıdan veya içeriden yönelik tehditlerin  ciddiyet arz etmesi, bu 

tehditlerin terörist veya gizli ideolojik örgütlerle yada yabancı devletlerle ilgili olması halinde 

Milli İstihbarat Teşkilatı temsilciliğinin haberdar edilmesi sağlanacaktır. 

 

 d) Ziyaretçiler ve Araçlar Bakımından :  

 1-) Okul Müdürlüğü, eğitim ve öğretim hizmeti veren kurum  olduğundan, genellikle 

yetişkinlere açık bulunmaktadır. Normal mesai günlerinde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, 

Perşembe ve Cuma)  (08.30-12.30) (12.30-17.30)  saatleri arasında faaliyet gösterir. Güney 

istikametindeki 1 nolu kapı öğrenci giriş kapısı, batı istikametindeki 2 nolu bahçe kapısı 

öğrenci çıkış kapısı olarak kullanılmaktadır. Bina giriş kapısı olarak 3 nolu kapı personel ve 

ziyaretçi kapısı, 4 nolu kapı öğrenci giriş kapısı, 5 nolu kapı öğrenci acil durum çıkış kapısı, 6 

nolu kapı kazan dairesi giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. 

 Ziyaretçiler, 1 nolu bahçe kapısından giriş yapar, nöbetçi kulübesinde kayıt yaptırır, 3 

nolu ziyaretçi giriş kapısından okula giriş yapar. Öğrenciler 2 nolu bina giriş kapısından 

binaya giriş yapar. Giriş kapısındaki nöbetçi öğrenci tarafından kimlikleri alınarak ziyaretçi 

kartı verilmekte, bu şahıslar yetkili amirin özel izni alınmadan “GİRİLMEZ” işaretli yerlere 

sokulmamaktadır. Ziyaretçi kabul ve görüşmeleri mümkün olduğu kadar bekleme salonunda 

veya okul kantininde yapılmaktadır. Ziyaretçi odası mevcut olmayıp bekleme salonları 

gizlilik dereceli yerlerden uzak tutulmakta ve ziyaretçilerin keyfi olarak koridorlarda 

dolaşmalarına mani olunmaktadır. Mesai saati dışında ve eğitim öğretim saatleri dışında 

girişler yasaktır. Durumları şüpheli ziyaretçiler bina içine gönderilmeden, görüşmek istediği 

kişi ve kişiler giriş kapısına çağırılıp görüşme sağlanmaktadır. 

 2-) Okul Müdürlüğü binası bir eğitim öğretim binası olup, kendi bünyesinde özel 

misafirhane, yatakhane ve lojmanı yoktur. 

 3-) Muhtemel bir sabotaj halinde, bina koruma amiri ve amirleri İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, mahalli mülki amiri ve bölge kolluk kuvvetleri belirli bir program dahilinde 

koordineli bir şekilde  çalışmalarını sürdürürler. 

 

a) Diğer Tedbirler:   

1-) Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürlüğünün sabotajlara maruz kalabileceği yerlerde 

gerekli  önlemler alınmıştır. 

2-) Gösteri ve kargaşalara karşı önlemler alınmıştır. 

3-) Posta yoluyla gönderilebilecek patlayıcı maddelere, telsiz ve telefon haberleşmesi 

ile dinleme cihazlarına karşı da her türlü önlemler alınmıştır. 
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4-) Bütün koruma ve korunma tedbirleri, denemeler yapılmak suretiyle daima işler 

halde tutulmaktadır. 

 

4- SABOTAJ HABERİNİN DUYURULMASI :  

 

a) İhbarlı sabotaj ve Saldırı Halinde : 

 

- Çalışma saatleri içinde : 

Okul Müdürlüğü nöbetçi idareci, nöbetçi öğretmen veya nöbetçi hizmetli tarafından 

koruma amirine  bildirilir. Bina Koruma Amiri de  durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne  ve 

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünün 155 no’lu telefonu arayarak yardım talebinde bulunur. 

 

  - Çalışma saatleri dışında: 

 Kolluk kuvvetleri ve durumu tespit eden kişi tarafından Koruma Amirine haber verilir. 

Koruma Amiri de sabotajın önem ve özelliğine göre Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürüne ve  Emniyet Müdürlüğünün 155 no’lu telefonunu arayarak haberdar eder. 

 

b) İhbarsız Sabotaj ve Saldırı Halinde: 

 

- Çalışma Saatleri İçinde : 

Binada ki mevcut zil ile binadaki personel ve öğrenciler uyarılır. Duruma göre, 

önceden hazırlanmış Tahliye Planına göre binanın tahliyesi sağlanır. Bina koruma amiri 

haberdar edilir ve güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir. 

 

- Çalışma Saatleri Dışında : 

 Çalışma saati dışında kolluk kuvvetleri tarafından Bina koruma amiri 05353103366 

no’lu telefonundan, 

 

 *İlçe Kaymakamı 312 10 40, Vali 241 64 59, Vali Yardımcısını 243 03 53-241 87 71-

241 87 72 no’lu  telefonundan, Milli Eğitim Müdürünü  331 22 07 nolu iş telefonundan 

haberdar eder. 

 

 5- İŞ BİRLİĞİ- KOORDİNASYON VE KONTROL : 

 

 1) Mahallin mülki amiriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde bulunulacaktır. 

2) Kolluk kuvvetleriyle koordine ve işbirliği içerisinde bulunulacaktır. 

 3) Sivil Savunma ve Savunma elamanlarıyla koordine sağlanacaktır. 

 4) Sivil Savunma Sekreteriyle koordine ve işbirliği sağlanacaktır. 

 5) Sabotajlara karşı Koruma Yönetmeliğine göre hazırlanan bu plan; eğitim 

programları ile uygulamaları, mülki amir veya görevlendireceği birim amirinin emri 

üzerine sorumluluk bölgesindeki İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılda bir defa 

denetlenir. 

 

6- EKLER : 

 

1- Okul Bina Yerleşim Planı – Kroki (Okulun ve Çevresinden geçen cadde-

sokakların isimleri ve yönlerin belirtileceği plan) 

2- Okul Kat Yerleşim Planı – Katlara Göre (Odalar numaralandırılmış olacak) 

 

 

 

  Veli TUNCAY 

Okul Müdürü 


