
 

 

 

 

 

 

ÖZEL YILDIZ KOLEJİ ORTAOKULU VE LİSESİ  

ALARM - YANGIN - DEPREM  

TAHLİYE PLANI 

 

 

 

 

 



ÖZEL YILDIZ KOLEJİ ORTAOKUL VE LİSE BÖLÜMÜ  

DEPREM-YANGIN TAHLİYE PLANI 

 

1- Herhangi bir tehlike anında alınan sinyalle birlikte sınıflarda, laboratuvarlarda ya da aktivite 

alanlarında bulunan tüm öğrenciler ders öğretmenlerinin yönlendirmelerine uyacaktır. ( Deprem ikazı 

verilmiş ise öğrenciler bulundukları alanda uygun pozisyonda deprem tehlikesi bitinceye kadar 

bekleyip öğretmenin yönlendirmesiyle düzenli olarak ve aşağıda belirtilen plana uygun şekilde binayı 

terk edecekler.) 

2- Teneffüs esnasında bir ikaz alarmı verilmiş ise tüm öğrenciler nöbetçi öğretmenlerin 

yönlendirmeleri ile toplanmaları gereken yere düzenli ve sakin şekilde gidecekler. 

TOPLANMA YERLERİ 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ : Alt bahçe tören alanı                                                                                                                                                                                                                             

LİSE 1,2,3. SINIFLAR            : Alt bahçe tören alanı 

LİSE 4. SINIFLAR                   : Ön bahçe 

TOPLANMA YERİNE GİDİŞ 

a) Ortaokul öğrencileri  5/A, 6/A,7/A,8/A  Sırası ile öğretmenlerin eşliğinde ve düzenli olarak terasa ve 

oradan alt bahçeye inerek tören alanında törendeki yerlerinde toplanacaklar. 

b) Lise öğrencileri 11/AB, 10/AB, 9/A , 12/F, 12/TM Sırası ile öğretmenlerin eşliğinde düzenli olarak 

idari kata inecekler. 9/A, 10/AB, 11/AB Sınıfları Ortaokul katından inerek zemin kattan bahçeye 

çıkacak ve tören alanında kendi sınıflarının yerinde toplanacaklar. 12/ABC sınıfları idari kattan 

öğretmenlerin eşliğinde ana giriş kapısından  ön bahçeye çıkacak ve orada toplanacaklar. 

c) Tehlike anında laboratuvarlarda veya resim-müzik dersliğinde bulunanlar sıra ile (KİMYA 

LABORATUVARI, FİZİK LABORATUVARI, RESİM DERLİĞİ, MÜZİK DERLİĞİ , BİYOLOJİ LABORATUVARI ve 

KONFERANS SALONU ) öğretmenlerin eşliğinde ve düzenli bir şekilde bahçe kapısından çıkarak tören 

alanında ve kendi sınıflarının yerinde toplanacaklar. Bilgisayar laboratuvarında bulunan öğrenciler 

önce terasa oradan alt bahçeye inecekler. 

d) Kapalı spor alanı, kütüphane, okuma odası gibi yerlerde bulunan öğrenciler kendi sınıflarının 

tahliye planındaki rotasını izleyerek öğretmenlerin eşliğinde ve yönlendirmeleri ile sınıflarının 

toplanma alanına gidecekler. 

e) İdari kattaki SOSYAL BİLİMLER DERLSLİĞİ tahliye edilirken öğrenciler kendi sınıflarının rotasını 

izleyerek öğretmen eşliğinde alt bahçeye ya da ön bahçeye (Sadece 12. Sınıflar) gidecek ve kendi 

sınıflarının yerinde toplanacaklar. 

 



ÖZEL YILDIZ KOLEJİ ORTAOKUL VE LİSE BÖLÜMÜ  

KİMYASAL-NÜKLEER TEHLİKE ANINDA TAHLİYE PLANI 

 

1- Herhangi bir kimyasal veya nükleer  tehlike anında verilen alarmla birlikte sınıflarda, 

laboratuvarlarda ya da aktivite alanlarında bulunan tüm öğrenciler ders öğretmenlerinin 

yönlendirmelerine uyarak,  düzenli  ve sakin bir şekilde ve önceden açıklanan tedbirleri alarak planda 

belirtilen toplanma yerine (SIĞINAK) gidecekler. 

2- Teneffüs esnasında bir ikaz alarmı verilmiş ise ya da alarm verildiğinde kantinde, koridorda veya 

bahçede öğrenciler  varsa  nöbetçi öğretmenlerin yönlendirmeleri ile toplanmaları gereken yere 

gidecekler. Bahçede Beden Eğitimi dersi yapanlar öğretmen eşliğinde kapalı spor alanına gidecek. 

Kantinde, üst bahçede ve koridorlarda bulunan öğrenciler nöbetçi öğretmenlerin yönlendirmesi ile 

bulundukları kattan bina içini takip ederek zemin kata inerek kendi sınıflarının toplanma yerine 

gidecekler.  

TOPLANMA YERLERİ 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ : Lise Binası Zemin Kat Konferans Salonu 

LİSE ÖĞRENCİLERİ              : Zemin Kat Konferans Salonu 

TOPLANMA YERİNE GİDİŞ 

a) Ortaokul öğrencileri  5/A, 6/A,7/A,8/A  Sırası ile öğretmenlerin eşliğinde ve düzenli olarak  

merdivenlerden zemin kata inerek KONFERANS SALONU ‘na  girecek ve iniş sırasına göre ön 

sıralardan başlayarak oturacaklar ve tehlike geçinceye kadar öğretmenlerinin denetiminde orada 

kalacaklar.  

b) Lise öğrencileri 11/AB, 10/AB, 9/A , 12/F, 12/TM Sırası ile öğretmenlerin eşliğinde düzenli olarak 

merdivenleri takip ederek idari kata -ortaokul katına ve zemin katta bulunan koridora inecek ve 

tehlike geçinceye kadar öğretmenlerinin denetiminde orada kalacaklar.  

c) Tehlike anında laboratuvarlarda veya resim-müzik dersliğinde bulunanlar (KİMYA LABORATUVARI, 

FİZİK LABORATUVARI, RESİM DERLİĞİ, MÜZİK DERLİĞİ , BİYOLOJİ LABORATUVARI ,KAPALI SPOR ALANI 

ve KONFERANS SALONU ) öğretmenlerin eşliğinde ve düzenli bir şekilde bulundukları yerde tehlike 

geçinceye kadar bekleyecekler. 

d) Bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, okuma odası gibi yerlerde bulunan öğrenciler kendi sınıflarının 

tahliye planındaki rotasını izleyerek öğretmenlerin eşliğinde ve yönlendirmeleri ile sınıflarının 

toplanma alanına gidecekler. 


