
Bir afet, özellikle deprem, sonrası öğrencilerimizin Okulumuzda kalış süreleri
afetin büyüklüğüne ve şiddetine göre değişiklik gösterecektir. Öğrenci teslim
saati, süreci ve koşulları, acil durum ve afet şartlarına bağlı olarak, resmi
makamlardan gerekli bilgiler alınarak okul yönetimi tarafından belirlenecektir.

Okul yönetimi, öğrencilerinin güvenliğini göz önüne alarak vereceği kararları
çeşitli iletişim kanallarından velilerimiz ile paylaşacaktır. Velilerin, panikle okula
gelmek yerine, sakin kalması ve, Okulun e-posta, SMS ve benzeri kanallar ile
ileteceği bilgileri takip etmesi önemlidir. Ancak hiç bir iletişimin sağlanamadığı
durumlarda tüm öğrencilerimiz okullarına ayrılan toplanma alanlarında güvenli bir
şekilde öğretmenleri eşliğinde okulda bekleyecek, gıda, barınma gibi tüm temel
ihtiyaçları karşılanacaktır.

Olası bir depremde öğrencilerimizin velilerimize teslim süreci şöyle özetlenebilir:

1. Öğrencilerimizi kampüsümüzde güvenli bir şekilde korumak ve olası bir
izdihamı önlemek için kampüs kapıları kapatılacaktır. Kampüs içine girmeye
çalışılmamalı, öğrencinin teslim edileceği kapı yakınında beklenmelidir.

2. Velilerimiz bir deprem durumunda Okuldan çıkışla ilgili olarak Okul
tarafından e-posta ve SMS yolu ile gönderilen bilgilendirme mesajlarını
takip etmelidir.

3. Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İstanbul Valiliği tarafından eğitime ara
verilmesi ve öğrencilerin okuldan evlerine gönderilmesine yönelik olumsuz
bir karar bildirilmediği sürece, Okuldan çıkışlar her zamanki saatinde, her
öğrenci için normal süreçte devam edecektir. Okul tarafından velilere
e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. Öğrencilerimiz toplanma
alanlarında öğretmenleri eşliğinde çıkış saatine kadar bekleyecektir.

4. Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İstanbul Valiliği tarafından eğitime ara
verilmesi ve öğrencilerin okuldan evlerine gönderilmesine yönelik bir karar
verilmesi durumunda, tüm öğrenciler okulda toplanma alanlarında
bekletilecekler, normal süreçte servis kullanan ve tek başına çıkış
izni olan lise öğrencileri dahil olmak üzere her kademe öğrencileri,
sadece HisarNet Acil Durum ve Afet Bilgileri bölümünde daha önceden veli
tarafından güncellenerek belirtilmiş olan yetişkinlere teslim edilecektir.

5. Öğrenciler tek başına çıkış yapamayacağından lise öğrencileri dahil tüm
öğrenciler, güvenlik kapılarında “Öğrenci Teslim Tutanağı” imzalandıktan
sonra  teslim edilecektir.

6. Öğrencilerin teslimi için sadece belirtilen çıkış kapıları kullanılacaktır.

Öğrenci Teslim Kapıları:

➔ Okul Öncesi: A Kapısı (Ana Güvenlik Kapısı)
➔ İlkokul: A Kapısı (Ana Güvenlik Kapısı)
➔ Ortaokul: B Kapısı (Arketip Kapısı)
➔ Lise: C Kapısı (Çadır Alanı Kapısı)



7. Çıkış kapılarında öğrencilerin teslim sürecinde:

➔ Okul Öncesi: Öğrencileri velilerine A çıkış kapısından Müdür Yardımcısı ve
yardımcı öğretmen ve Öğrenci İşleri görevlisi teslim edecektir.

➔ İlkokul: Öğrencileri velilerine A çıkış kapısından ilgili Müdür Yardımcısı ve
sınıf öğretmeni teslim edecektir.

➔ Ortaokul: Öğrencileri velilerine B çıkış kapısından ilgili Müdür Yardımcısı
ve/veya Öğrenci İşleri görevlisi teslim edecektir.

➔ Lise: Öğrencileri velilerine C çıkış kapısından Müdür Yardımcısı ve/veya
Öğrenci İşleri görevlisi teslim edecektir.
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