HİSAR OKULLARI ACİL DURUM PLAN NOTLARI
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Acil Durum Hazırlık Planımız standart bir plandan daha kapsamlı olup farklı
ekiplerin katılımıyla yürütülür. Bu ekipler ile düzenli tatbikatlar yapılıp,
ekiplerin görevleri ile ilgili eğitimleri alması sağlanarak kurum çalışan ve
öğrencilerin acil durumlara karşı hazır olması amaçlanır.
MEB tarafından mevzuata göre onaylanmış güncel Sivil Savunma
Planlarımız mevcuttur.
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen teknik ve kapsamlı
çalışmalar sonunda, Türkiye Deprem Yönetmeliklerine göre okul
binalarımızda deprem dayanımı açısından olumsuz bir durum olmadığı
tespit edilmiştir.
Koruma ve tahliye haberleşme şemalarımız acil durum planlarında
mevcuttur.
İnternet ve elektriğin kesildiği durumlarda haberleşme, kuruma ait telsizler
ile gerçekleştirilmektedir.
Acil Durum Depomuzda barınma, korunma, sağlık ve gıda malzemeleri
mevcuttur. Deprem sonrasında değerlendirmeler yapılmış olup, Sivil
Savunma ve AFAD’ın istediği deprem anında ve sonrasında kullanılmak
üzere gerekli olan tüm ekipmanlarımızın deprem depomuzda kullanılmaya
hazır durumda olduğu yeniden teyit edilmiştir.
Acil durum yönlendirme levhalarımız her sınıf, ofis, koridor ve ortak
alanlarda mevcuttur.
2019 yaz döneminde okulumuzdaki tüm elektrik kabloları, alev yürümez
kablolama sistemine dönüştürülmüştür. Olası bir acil durumda elektrik
kaynaklı sorun yaşanmasının önüne geçmek için, halojenfree özellikte
elektrik ana kabloları, bina içi elektrik kabloları, data kabloları aynı özellikte
kablo ile değiştirilmiştir. Olası acil durumlarda da sorun yaşamamak için
elektrik sisteminin acil durum butonu ile kapatılması sağlanmıştır.
Kazan dairesinde deprem ya da benzeri acil durumlarda oluşabilecek gaz
kaçaklarına karşı exproof gaz algılama sistemi mevcuttur. Olası gaz
kaçaklarında sistemsel bir sorun yaşanmaması için, kazan dairesindeki tüm
bileşenler kapatılarak gaz akışı sonlandırılmaktadır. Aynı zamanda
kazanlara giden elektrik bağlantısı da kesilmektedir.
Olası acil yangın durumlarında kullanılmak üzere A Blokta 21, B Blokta 8,
C Blokta 10, KSM de 25 adet yangın dolabı, okul genelinde 159 adet
yangın tüpü bulunmaktadır. İtfaiye gelene kadar etkin acil müdahale için 8
adet yangın söndürme dolabı mevcut 8 hidrantın yanına yerleştirilmiştir.
Okulumuzda tüm donatılarda YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin
Azaltılması) uygulanmıştır. Bina içindeki her türlü hareket eden dolap ve
diğer mobilyalar sabitlenmiştir. Kapılarda stoper ve parmak koruyucuları,
pencerelerde koruyucular, sıra ve masa köşelerinde silikon koruyucular,
merdiven ve trabzanlarda pleksi koruyucular, keskin kenarlarda darbe
emici süngerler mevcuttur. Merdivenlerde kaydırmaz bant, bazı zeminlerde
kaydırmaz zemin uygulaması yapılmaktadır.
Öğrenci ve çalışanlarımızda güvenli yaşam bilincini geliştirmek için her
akademik yıl içerisinde en az iki kez deprem, en az iki kez yangın tatbikatı
yapılmaktadır.
Öğrencilerimize AKUT tarafından yaş gruplarına özel olarak belirli
aralıklarla seminerler verilmektedir. 2019-2020 Akademik Yılı başında 2
Ekim’de Lise, 3 Ekim’de Ortaokul öğrencilerimiz için seminerler önceden
planlanmıştır.
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Çalışanlarımız için İSİG ve İlkyardım eğitimlerinin yanı sıra, AKUT
bilinçlendirme seminerleri de düzenlenmektedir. 2019-2020 Akademik Yılı
boyunca çeşitli seminerler planlanmıştır.

Bu önlem ve süreçlerimize paralel olarak,  deprem sarsıntısının hissedilmesi
durumunda aşağıdaki acil durum adımları uygulanır:
1. Sarsıntı boyunca sınıflarda ve okul alanlarında çök-kapan-tut
uygulanır.
2. Sarsıntı geçer geçmez görevli acil durum ekiplerinin alarm butonunu
kırması ile birlikte tahliye alarmı verilir.
3. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin liderliğinde düzenli bir şekilde
binalardan tahliye edilir.
4. Her okul, kendileri için belirlenmiş olan toplanma alanında toplanır,
depremin şiddetine ve süresine bağlı olarak acil durum ekiplerince
çadır salona yönlendirilir.
5. Depremin şiddetine bağlı olarak belirlenen bekleme süresinin
sonunda, okul kapalı alanları acil durum ekipleri tarafından kontrol
edilerek içeri girilmesinin güvenli olduğu tespit edilir.
6. Öğrenci ve çalışanlar güvenli ve düzenli bir şekilde sıra ile binalara
yönlendirilir.

