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EĞİTİMLER 

1. Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, çalışanlar ve veliler için afet ve acil durum konularında 

eğitim/etkinlik programları hazırladınız mı?  

Evet                      Hayır 

Evet ise; 

 Eğitim/Etkinlik Adı Program Sayısı 
(Bir dönem için kaç 

etkinlik) 

Mevcut Sayı Katılımcı Sayısı Eğitim Veren 
Kurum 

Yöneticiler 1. 
2. 
… 

    

Öğretmenler 1. 
2. 
… 

    

Öğrenciler 1. 
2. 
… 

    

Çalışanlar 1. 
2. 
… 

    

Veliler 1. 
2. 
… 

    

 

 Verilen eğitimlerin maddelendirilerek tabloya yerleştirilmesi ve her bir etkinlik için katılımcı 

sayısı %50’nin altında ise 1 puan, %50’nin üzerinde ise 2 puandır. 

 Yapılan etkinliklerin fotoğraf, video vb. belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

2. Okul çalışanları afet farkındalığı ile ilgili hizmetiçi eğitim ve seminerlere katılım sağlıyor mu? 

Evet                      Hayır 

  

 Her bir etkinlik için katılımcı sayısı %50’nin altında ise 1 puan, %50’nin üzerinde ise 2 

puandır. 

 Yapılan etkinliklerin fotoğraf, video vb. belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

3. Okulun afet ve acil durumlarda rehberlik yapmak üzere hazırlamış olduğu yazılı kılavuz, afiş, 

broşür vb. çalışması var mı? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışma örneklerini teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen faaliyetler 

değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

4. Okul koridorlarında Acil Durum Numarası 1-1-2 asılmış mı? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışma örneklerini teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen faaliyetler 

değerlendirme dışında kalacaktır. 
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5. İkaz ve Alarm Sistemleri ile ilgili tüm çalışanlara eğitim verildi mi? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan etkinliklerin fotoğraf, video vb. belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 Her bir etkinlik için katılımcı sayısı %50’nin altında ise 1 puan, %50’nin üzerinde ise 2 

puandır 

 

6. Okulda ikaz ve alarm sitemlerinin ilgili çalışanlara görevlendirme yapılarak bilgilendirme ve 

uygulama tatbikatı yapıldı mı?  

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan etkinliklerin fotoğraf, video ve görevlendirme belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri 

teslim edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

 Yapılan farklı herbir tatbilat +1 puan olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

7. Okulda ilk yardım sertifikası olan kişi sayısı? 

 Mevcut Sayı Sertifikaya Sahip Kişi Sayısı 

Yönetici   

Öğretmen   

Çalışan   

 

 Eğitim katılımcı sayısı %50’nin altında ise 1 puan, %50’nin üzerinde ise 2 puandır. 

 

 

TATBİKATLAR 

 

8. Tatbikat programı hazırladınız mı? 

 

 Yöneticilere Öğretmenlere Öğrencilere Çalışanlara Velilere  

EVET      
Hangi Afet Türü 
Bir dönemde yapılan 

(deprem, sel, 
yangın, haberli, 
habersiz, içeri, 
dışarı tahliye vb. 
diğer belirtiniz) 

Türü Sayısı 
 

Türü Sayısı 
 

Türü Sayı 
 

Türü Sayı Türü Sayı 

          

Katılımcı Sayısı      
HAYIR      

 

 

 Yapılan etkinliklerin fotoğraf, video,belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 Her bir etkinlik için katılımcı sayısı %50’nin altında ise 1 puan, %50’nin üzerinde ise 2 

puandır. 
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9. Tatbikatlarda farklı afet ve acil durumlar için doğru davranış kurallarının uygulanması 

sağlanıyor mu? 

Evet                      Hayır 

 

 Doğru davranış kuralları ile ilgili fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

10. Tatbikat sonrası değerlendirmeler yapılıp gözden geçirildi mi? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan değerlendirmelerin fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

11. Değerlendirme sonrası eksiklikler tespit edildi mi? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan değerlendirmelerin fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

12. Eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışma yapıldı mı?  (sonraki tatbikata hazır olmak için) 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

13. Okul içi haberleşme bilgi ve iletişim sistemleri mevcut mu? 

 Evet                      Hayır 

 

 Evet ise; hangi yöntem kullanılıyor belirtiniz. 

 

TAHLİYE 

14. Acil durum çıkış işaretleri gerekli yerlere asıldı mı?  

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

15. Ayrıntıları içeriyor mu? 

 

ACİL ÇIKIŞ YANGIN SIĞNAK 

EVET HAYIR EVET HAYIR EVET HAYIR 

      

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. Her biri 1 puan olarak değerlendirilecektir. 
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16. Tahliye anında kullanılacak acil durum çıkışları için uygulama planı oluşturuldu mu? (Hangi 

çıkışların hangi sınıflarca kullanılacağı belirlendi mi? Kat planları?) 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

17. Tahliye sırasında yangın merdivenleri ile ilgili prosedür ve yönetmelikler uygulandı mı? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların raporları teslim edilmelidir. Raporları teslim edilmeyen faaliyetler 

değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

 

18. İlgili makamlar, öğretmen, öğrenci ve veliler alternatif tahliye yerleri konusuna bilgilendirildi 

mi? (Senaryo bazlı, farklı olay eklemeleri yapılarak çalışmalar yapılıyor mu?) 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

19. Afet ve acil durumlarda, binayı tahliye etmeden önce kapatılması gereken sistemlerden 

sorumlu çalışanlar, kapama sistemlerinin nerede olduğunu ve nasıl kapatılacağını biliyor mu? 

 Evet                      Hayır 

 

20. Okulun Toplanma Alanı mevcut mu? Okul fiziki yapısı toplanma alanı için yetersiz ise en yakın 

toplanma alanı atandı mı? 

 

 Evet                      Hayır 

  

21. Okulun Toplanma Alanını gösteren levha mevcut mu? 

 

 Evet                      Hayır 

 

22. En yakın toplanma alanı bilgisi ilgili kişilerce (öğretmen, öğrenci, çalışan, veli) paylaşıldı mı? 

(Tatbikatlarda toplanma alanı olarak atanan alanına intikal edildi mi?) 

Evet                      Hayır 

 

23. Afet Acil Durum Sonrası ders/sınıf öğretmeninin öğrenciyi kime teslim edeceği bilgisi mevcut 

mu? 

 Evet                      Hayır 

 

24. Afet ve acil durumlar sonrasında toplanma alanlarında uygulanacak prosedürlerin öğretmen, 

öğrenci ve çalışanlarca bilinirliği sağlandı mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 
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AFET ACİL DURUM PLANI 
 

25. Okul ve çevresindeki tehlike ve riskler belirlendi mi? (tehlike avı yapıldı mı?) 

Evet                      Hayır                       Belirtiniz (sınıf, okul, ev) 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 
 

26. Tehlike ve riskler belirlenirken öğretmenler, öğrenciler ve çalışanlar sürece dahil edildi mi? 

Evet                      Hayır                    

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 
  

27. Afet ve Acil Durum Planı var mı?  ( ADP ) 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

28. Afet ve Acil Durum Planı hazırlanırken tüm çalışanlar sürece dahil edildi mi? 

Evet                      Hayır 

 

29. Afet ve acil durumlara ilişkin yönetici, öğretmen, çalışanlar, öğrenci ve aile sorumlulukları 

kapsamında bilgilendirmeler/görevlendirmeler yapıldı mı?  

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan görevlendirmelerin fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

30. Sorumlu oldukları bölümler hakkında bilgilendirme/eğitim yapıldı mı? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan görevlendirmelerin fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

31. Acil Durum Ekiplerine ( Koruma- Kurtarma-Söndürme-İlk Yardım) eğitim verildi mi? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 

 

32. Plan tüm oluşabilecek afet ve acil durumları kapsamakta mı? 

 

Deprem Yangın Sel Heyelan Çığ Diğer 
belirtiniz 

EVET HAYIR EVET HAYIR EVET HAYIR EVET HAYIR EVET HAYIR  
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33. Afet ve Acil Durum Planı güncel mi? 

Evet                      Hayır 

 

34. Plan olağanüstü durmalarda oluşabilecek olası sorunlar göz önünde bulundurularak hazırlandı 

mı? 

 EVET HAYIR 

Anahtar/ kritik personele ulaşılamaması   

Enerji kaybı   

Telekomünikasyon/iletişim ağ hizmetlerinin kaybı   

Hizmet sağlayıcıların eve dışı kalması   

Çalışma alanlarının zarar görmesi, kullanılamaması   

Sistemlerin/uygulamaların kaybı   

Veri kaybı   

Yaralanmalar ve can kaybı   

İletişim bilgilerin güncelliği   

Tatil ve izin dönemlerinde sorumlu çalışanların belirlenmesi    

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. Herbiri 1 puan olarak değerlendirilecektir. 

 

35. Okulunuzda özel eğitim kapsamında öğrenciler mevcut mu? Evet ise; Özel eğitime tabi 

öğrenciler için gerekli düzenlemeler ve önlemler alındı mı?  

  

 Evet                      Hayır 

 

 Evet ise; alınan önlemleri belirtiniz. Herhangi bir önlem alınmadı ise -1 puan verilmektedir. 

 

36. 24 Saat Süreli Çalışma Planı var mı? 

 Evet                      Hayır 

 

37. 24 Saat Süreli Çalışma Planı güncel mi? 

 Evet                      Hayır 

38. Kat ve Tahliye Planları okul koridorlarına asıldı mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

 

39. Koridorlarda yangın söndürme cihazı/yangın hortumu mevcut mu? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  
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40. Acil Çıkış Kapılarının önünde çıkışa engel olacak bir durum söz konusu mu? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

 Evet ise -1 puan, Hayır ise +1 puan verilecektir. 

 

41. Okulda yangın alarm/erken uyarı sistemi mevcut mu? 

Evet                      Hayır    

                          

42. Alarm sistemleri çalışıyor mu? 

Evet                      Hayır           

                   

43. Alarm sistemleri düzenli kontrol ediliyor mu? 

Evet                      Hayır  

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

          

 

AFETE HAZIRLIK KULÜBÜ 

44. Okulunuzda Afet Hazırlık Kulübü var mı? 

   Evet                                   Hayır 

 

 

45. Afete Hazırlık Kulübü öğrencilerin katılımı ile düzenli olarak toplantı yapılıyor mu? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

 

46. Afete Hazırlık Kulübü öğrencileri AFAD Gönüllüsü mü? 

 Evet     (evet ise mevcut sayı…./gönüllü… sayısı belirtiniz)               Hayır 

 

 %50’nin altında ise 1 puan, %50’nin üstünde ise 2 puan verilecektir. 

 

 

47. Yöneticiler, öğretmenler, çalışanlar AFAD Gönüllüsü mü? 

Evet      (evet ise mevcut sayı…./gönüllü… sayısı belirtiniz)                Hayır 

 

 %50’nin altında ise 1 puan, %50’nin üstünde ise 2 puan verilecektir. 

 

48. Afete Hazırlık Kulübü Toplum Hizmeti çalışması planlandı mı? 

 Evet                      Hayır 
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49. Afete Hazırlık Kulübü öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi verdi mi? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

 

50. Afete Hazırlık Kulübü velilere yönelik farkındalık eğitimi verdi mi? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

 

51. Afet ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirme panosu var mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

 

52. Afet ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirme panosu güncelleniyor mu? 

 Evet                      Hayır 

 

53. Afet ve acil durumlar ile ilgili okul içinde yarışma/etkinlik düzenliyor mu? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

 

54. Afet ve acil durumlar ile ilgili İlçe Düzeyinde Yarışma ve Etkinliklere öğrencilerin katılımı 

sağlandı mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

 

 

 

 

55. Afet ve acil durumlar ile ilgili İl Düzeyinde Yarışma ve Etkinliklere öğrencilerin katılımı sağlandı 

mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

 



9 
 

56. Afet ve acil durumlar ile ilgili Ulusal Düzeyde Yarışma ve Etkinliklere öğrencilerin katılımı 

sağlandı mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

 

57. Afet ve acil durumlar ile ilgili Uluslararası Düzeyde Yarışma ve Etkinliklere öğrencilerin katılımı 

sağlandı mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

 

58. Afet ve acil durumlar ile ilgili İlçe Düzeyinde Projelere öğrencilerin katılımı sağlandı mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

 

59. Afet ve acil durumlar ile ilgili İl Düzeyinde Projelere öğrencilerin katılımı sağlandı mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

 

60. Afet ve acil durumlar ile ilgili Ulusal Düzeyde Projelere öğrencilerin katılımı sağlandı mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

 

61. Afet ve acil durumlar ile ilgili Uluslararası Düzeyde Projelere öğrencilerin katılımı sağlandı mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim 

edilmeyen faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

 

62. Öğrencilerin katılımı ile Aile Afet Planı hazırlandı mı? 

 Evet                      Hayır 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  
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63. Sosyal Etkinlik Kurulunun oluşturduğu Sosyal Etkinlik Listesinde Afetlere yönelik planlama var 

mı? 

 Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

 

64. Okulun afet ve acil durumlar ile ilgili yapmış olduğu eğitim-faaliyet ve etkinlikler paydaşların 

bilgilendirilmesi için okul web sitesinden paylaşılıyor mu? 

 Evet                      Hayır 

 

65. Yöneticiler, öğretmenler ve veliler AFAD Acil Mobil Uygulamayı yükledi mi? 

 Evet    (evet ise mevcut sayı…./yüklee yapan kişi… sayısı belirtiniz)                  Hayır 

 

 %50’nin altında ise 1 puan, %50’nin üstünde ise 2 puan verilecektir. 

 

66. Okulunuz Afet Hazırlık Kulübünün yapmış olduğu etkinlikler nelerdir? Belgeleri ile belirtiiz. 

…. 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

 

 

GEZİLER 

67. Okul öğrencilerin katılımı ile İl Afet Acil Durum Müdürlüklerine/Üniversitelerin Afet ve Acil 

Durum ile ilgili bölüm veya merkezlerine/ İtfaiye Müdürlüklerine eğitim/simülasyon ile ilgili 

(talepte bulundu mu) gezi düzenlendi mi? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. Herbir etkinlik +1 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

RİSK 

 

68. Okulda bulunan makine ve teçhizatlarının bakımı düzenli yapılıyor mu? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır. 
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69. Araç gereç ve malzemeler tehlike oluşturmayacak şekilde yerleştirilmiş/sabitlenmiş mi? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

 

70. Tehlikeli madde (laboratuvar malzemeleri, temizlik malzemeleri vb) korunaklı, kapaklı, 

sabitlenmiş raflarda mı? 

Evet                      Hayır 

 

 Yapılan çalışmaların fotoğraf, video, belgeleri teslim edilmelidir. Belgeleri teslim edilmeyen 

faaliyetler değerlendirme dışında kalacaktır.  

 

 


