
 
 

      

 

1. Okul binalarımız depreme dayanıklı mı? 
Acıbadem Kampüs binamız, 2012 yılında son deprem yönetmeliklerine uygun, sağlam ve 

depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilmiştir.  

 

2. Okulumuzun acil durumlara karşı donanım özellikleri nasıldır? 

Afet anında elektrik doğalgaz ve tehlike oluşturabilecek enerji kaynakları otomatik olarak 

kesilmekte, yangın ve acil çıkış sistemleri jeneratör ile devreye girmektedir. 

Deprem anında doğalgaz sarsıntı sensörleri sayesinde otomatik olarak kesilmektedir.  

 

3. Okulumuzun afet kriz yönetim sistemi nedir? 

Okulumuzun bir afet destek komisyonu olup afetlerle ilgili tüm kararlar bu komisyonun 

çalışmalarıyla yürütülür. Rutin ve kriz dönemlerinde olmak üzere ayrı çalışma takvimi 

bulunmaktadır. 

 

4. Okulumuzun acil müdahale ekipleri var mıdır? 

Acil müdahale ekipleri ilgili yönetmelik çerçevesinde kurulmuş olup personel, öğretmen ve 

öğrencilerden oluşmaktadır. Bu servisler; kontrol merkezi ve karargah servisi, emniyet ve kılavuz 

servisi, itfaiye servisi, kurtarma servisi, ilk yardım servisi, sosyal yardım servisi, teknik onarım 

servisidir. 

 

5. Okul toplumuna bir afet durumunda ne yapacakları ile ilgili bilgi veriliyor mu? 

Yılda 2 defa tüm öğrencilerimizi ve personeli kapsayacak şekilde ilgili sivil toplum 

kuruluşlarından destek alarak tatbikatlar yapılmaktadır. Ayrıca her şubemiz için, sınıf 

öğretmenleri ve rehberlik öğretmenleri liderliğinde tahliye uygulamaları çalışılmaktadır. 

 

6. Depremden sonrası durumdan nasıl haberdar olurum ve ne yapmalıyım? 

Yaşanabilecek iletişim sorunları nedeniyle velilerimizin okulumuzu ve sınıf öğretmenlerimizi 

aramaması ve okulumuzdan gelecek sms veya aramayı beklemesi uygun olacaktır. Kriz anında, 

şebekelerin kilitlenmesi durumu olduğunda okulun sosyal medya hesaplarının takip edilmesi 

bilgilendirmede kolaylık sağlayacaktır. 

 

7. Deprem sonrası çocuğumu okuldan almak istersem nasıl bir yol izlemeliyim? 

Eğer aile öğrencisini kendi alacak ise okuldan gelen ''Öğrencimizi okuldan alabilirsiniz.'' sms i 

sonrasında kimlik beyan ederek öğrencisini teslim alabilir. Öğrenciyi almaya gelen kişi, okul 

kayıtlarında beyan ettiğiniz kişilerden biri olmalıdır. 

 

8. Servise kayıtlı olan çocuğum için depremden sonra nasıl bir süreç izleyeceğim? 

Deprem sonrası servis kullanımı mevcut depremin hasar ve boyutlarına göre planlanacak ve 

velilerimiz sms ile bilgilendirilecektir. Deprem anında serviste olunması durumunda okula yakın 

bir bölgedeyse okula dönüş, evlere yakın bir bölgede ise evlere teslim edilmesi üzerinde bir süreç 

izlenecektir. 


