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ACİL DURUM PLANI 

Acil Durumlarda iletişim: 

▪ Okul saatleri içinde yaşanacak olağanüstü bir durumda okula yakın bir konumdaysanız okula ulaşmaya 
çalışınız.

▪ Okula ulaşamıyorsanız, sakin olunuz. Çocuğunuzun güvenli bir şekilde tahliye edildiğinden emin olarak 
hareket ediniz.

▪ En uygun zamanda, telefon, web sitesi, e-posta, SMS, instagram, facebook gibi iletişim kanalları 
kullanılarak sizlerle iletişim kurulmaya çalışılacak, bilgilendirme yapılacaktır.

▪ Radyonuzu açık tutunuz ve yetkili mercilerden gelecek talimatlara uyunuz. (103Mhz-İstanbul Valiliği İl 
Afet ve Acil Durum Merkezi)

Deprem Acil Kuralları: 

Deprem sırasında: 

▪ Sakin Olunuz.

▪ Eğer bina içinde bulunuyorsanız camlardan uzak durunuz ve bir eşya yardımı ile üçgen teşkil ediniz.

▪ Bina dışında iseniz, binalardan ağaçlardan ve elektrik hatlarından uzak durunuz.

▪ Çevre yolunda iseniz köprü ve üst geçitlerden uzak durunuz. Araba içinde iseniz arabanızı binalardan ve

elektrik hatlarından uzak güvenli bir yere park ediniz. Arabanın içinde kalınız.

▪ Asansörde iseniz hareket etmeyiniz. Asansörün amaçlanan kata gelmesini bekleyiniz.

Depremden sonra: 

▪ Öğrencilerin boşaltma planına uygun olarak sakin bir şekilde binayı terk etmeleri sağlanır.

▪ Yoklama alınarak, öğrencilerin yaralanıp yaralanmadığı kontrol edilir. Gereken durumda ilk yardım

uygulanır.

▪ Asansörler kullanılmaz.

▪ Haberleşme istasyonları kurularak, velilerle iletişime geçilir.

▪ Elektrikler kapatılır.

▪ Gaz ve su kaçağı olmadığı kontrol edilir.

▪ Öğrenciler hiç bir şekilde binanın içine alınmaz.

▪ Radyo açık tutulu ve yetkili mercilerden gelecek talimatlara uyulur. (103Mhz-İstanbul Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Merkezi) 

▪ Acil durum depomuzda, AFAD’ın (T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi) istediği deprem

sonrasında kullanılmak üzere sağlık ve gıda malzemeleri mevcuttur.

▪ Olası küçük depremlerde okulumuz bahçesi toplanma alanı olarak kullanılmaya devam edilecektir.

▪ Sarıyer Belediyesi tarafından önerilen deprem sonrası toplanma merkezi görseli için tıklayınız.
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Servis Araçları için Acil Durum Planı: 

 
▪ Servis şoförleri öğrenci taşımanın sorumluluğunu bilir. 

▪ Öğrencilerimizin servisleriyle okuldan ayrılmalarından sonra yaşanan acil bir durumda, Acil Durum Planı 

devreye girer ve okul kampüsüne dönebilecek durum ve uzaklıkta olan tüm servisler kampüse geri 

döner. 

▪ Dönemeyecek durumdaki servisler güvenli bir yerde kendilerine gönderilecek talimatları bekler. 

▪ Okul idaresi tarafından mülki makamlarla iletişim sağlanıp güvenlik bilgisi alındıktan sonra servis 

araçlarının okuldan ayrılmasına ve bekleyen araçların yola devam etmesine karar verilir. 

▪ Servis araçlarının yakıt depoları düzenli bir şekilde doldurulur. 
▪ Servislerde acil durumlar için kapalı şişe içme suyu ve hafif yiyecekler bulundurulmaktadır. 
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