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İKAZ ALARM TALİMATI 

 

I. AMAÇ 

Nükleer ve konvansiyonel silahlarla biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerine 

karşı personelin ve personellerin erkenden uyarılarak can ve mal kaybını asgari hadde indirecek 

önlemlerin alınmasını sağlamak, bu amaçla karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma konularını 

belirlemektir. 

II. KAPSAM 

Bu talimat Bingöl Üniversitesi kampüsünde bulunan bütün bina ve tesislerde uygulanır. 

Hava saldırıları ile radyoaktif serpinti, tehlike haberlerini zamanında alınması ve süratle 

duyurulması için alınacak önlemler ile tehlike geçti haberlerinin duyurulmasını içermektedir. 

III. SORUMLULUK 

Talimatın ilgili bölümlerinde belirtilen sorunluluklar ile tümüyle uygulanmasından; 

1.Sivil Savunma Amiri, Ünite ve Birim Amirleri,  

2.Tedbirlerin koordinesinden takibi, denetim ve yılda bir defa olmak üzere hizmet ve 

tatbikatların yaptırılmasından “Bingöl Üniversitesi Rektörü” 

         3.Kendilerine tevdi edilen görevleri yapmaktan ilgili personel sorumludur. 

IV. DURUM 

1. Bu amaçla kurulu bir ikaz- alarm sistemi Müessesemizde yoktur. 

2. Bulunduğumuz il sınırları içinde Bingöl Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum 

 Müdürlüğünün sirenleri bulunmaktadır. 

3. Alarm haberlerini;  

a. Bingöl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezinden veya Bingöl AFAD Afet ve Acil Durum 

Yönetim Merkezinden alınacağı,  

b. İkaz alarm haberleri Valilik veya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Nöbetçi 

Memurluğu ve 122 Alo AFAD veya 112 Çağrı Merkezinden telefonla alınacak olup, telefonun 

alınmasına müteakip, Müessesemizin ses yayın sistemi veya iç hat telefonlarıyla personellere 

duyurulacağı. 

4. Beyaz ikazın ise radyo – televizyon, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, trafik yada 

Belediye araçları vasıtasıyla müessesemize ulaşacağı farz ve kabul edilmektedir.  

V. İŞ BÖLÜMÜ 

1.İkaz – Alarm Öncesi Hazırlık 

A. GİZLEME 

Dış Işıklar: 

a. Bahçe içinde, çeşitli yerlerde ve sayıda bulunan aydınlatma ışıkları tamamen 

söndürülecektir. 
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b. Yakılması zorunlu olan dış ışıklardan, Müessesemiz girişi önündeki ışıklar mavi 

kağıtla kaplanacaktır. Kaplama işleminde kâğıdın ampulle temas etmemesine dikkat 

edilecektir. Dış ışıkların söndürülmesinde güvenlik amiri ve nöbetçi memurları sorumludur.  

c. Seferberliğin ilanına müteakip, bütün dış ışıklar söndürülecek ve hiçbir şekilde 

yakılmayacaktır. 

İç Işıklar: 

a. Bütün katların merdiven başlarındaki giriş ve çıkış kapılarındaki ışıklar ile 

koridorlardaki ışıklar bırakılacak, diğer ışıkların sigortalar gevşetilecek, lambalar mavi kağıtla 

maskelenecektir. Bodrum kattaki iç koridor ışıkları aynen bırakılacak, kazan dairesi, kontrol 

merkezi, sığınak, mutfak ışıkları, bu ünitelerin dışarıya açılan pencereleri radyoaktif serpintiye 

karşı kum torbaları kullanılarak iptal edileceğinden aynen bırakılacaktır. Hizmet odalarının ve 

dershanelerin ışıklarından zorunlu hallerde en fazla bir tanesi yakılacaktır.  

b. Kullanılacak iç ışıkların tümü mavi kağıtla maskelenecektir. Oda, büro ve 

dershanelerin perde ve panjurları sıkıca kapatılacak, dışarıya ışık sızdırmayacaktır. Gereksiz 

yerdeki iç ışıklar çıkartılacaktır. Doğalgaz/Kalorifer dairesindeki ışıkları söndürmekten 

doğalgazdan/kaloriferden sorumlu personel, hizmet odalarındaki ışıkları söndürmekten 

sorumlu memur, dershane ve koridorlardaki ışıkları söndürmekten nöbetçi personel 

sorumludur. 

Alev ve Işık Aksettiren Yerler: 

a. Bacalar maskelenecek ve ışıklar dağıtılacak. 

b. Parlak yüzeyler siyaha boyanacak. 

c. Yukarıdaki tedbirlerin denetiminden Müessese Amiri, Ünite ve Birim Amirleri ile 

Sivil Savunma Uzmanı/Amiri sorumludur. 

B.   İKAZ – ALARMDA 

İkaz –Alarm haberlerinin alınıp duyulması ile ilgili hususlar planda belirtilmiştir. 

1. SARI İKAZ 

 3 dakika sürekli siren (düz siren sesi) sesinin duyulması yada haberinin alınması 

durumunda saldırı ihtimali var demektir. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda hareket 

edilecek ve “KIRMIZI İKAZ” da uygulanacak aşağıdaki tedbirlere hazırlıklı olunacaktır. 

 a. Elektrik, su ve doğalgaz ana vanaları kapatılacaktır. Elektriği ana şalterden kesmek ten 

en yakın noktadaki personel, suyu ana vanadan kesmekten ve doğalgazı/kaloriferi 

söndürmekten doğalgaz/kaloriferden sorumlu personel, bulunmadığı durumlarda ilgili 

tesisatlara en yakın olan Müessesemizdeki en kıdemli personel sorumludur. 

b. Kapı, pencere ve perdeler örtülecektir. Dış kapıların kapatılmasından koruma ve 

güvenlik personeli, iç kapılar ile pencere ve perdelerin örtülmesinden nöbetçiler ve sınıf 

personelleri sorumludur. Koridorlardaki ışıklar nöbetçi personelce söndürülecektir. 

c. Sığınakta kullanılabilecek lüzumlu teçhizat alınarak sığınak talimatındaki esaslar 

doğrultusunda hareket edilecektir. 
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2. KIRMIZI İKAZ 

Üç dakika boyunca alçalıp yükselen siren sesinin duyulması yada haber alınması 

durumunda saldırı tehlikesi var demektir. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda hareket 

edilecek, sarı ikazdaki  (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hareket tarzları uygulanacaktır. 

Araçlarda ise, uygun bir yerde park edilecek  ve açıktakiler gibi hareket edilecektir. 

Kırmızı ikazın duyurulmasında telefon irtibatı yanında Güvenlik Amirince yangın alarm 

butonuna basılmak suretiyle veya müracaat memuru kanalıyla varsa sirenli hoparlör 

çalıştırılacaktır. 

3. SİYAH İKAZ (RADYOAKTİF SERPİNTİ TEHLİKESİ) 

Üç dakika süreli kesik kesik siren sesi, telefon veya radyo ve genel TV yayını vasıtasıyla 

öğrenilecektir. Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı tehlikesi var demektir. Ayrıca sığınak 

amir yardımcısı ilgili departmanları uyaracaktır. Personelin hareket tarzı diğer ikazlarda olduğu 

gibidir. 

Araçta ise, kapı ve pencereler kapatılarak açık yerler örtülecek ve araçta kalınacaktır. 

Dekontaminasyonu işlemine müteakip sığınak amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda 

sığınak terk edilerek hizmete devam edilecektir. 

A. Radyoaktif Serpintiye Maruz Kalmış Personelde Ortaya Çıkacak Belirtiler: 

1.Kanlı İshal 

    2. Kusma 

B. Radyoaktif Maddelerin Temizlenmesi: 

1. Gömme ve Kapama: 

a. Toprağa, 

b. Mağaralara, 

c. Kuyulara. 

          Radyoaktif maddeleri gömmek veya depolamak şeklinde yapılacaktır. Asfaltlamak 

(Belediye araçlarıyla), boyamak (plastik, yağlı boya, kireç gibi), harç atmak (beton satıhlar 

meydana getirmek) şeklinde kaplama yapılarak geniş sahaların kirlenmesi önlenecektir. 

Gömme ve kaplama yapılan yerler ekipler tarafından özel işaretlerle işaretlenecek ve lüzumlu 

korunma tedbirleri alınacaktır. 

 Temizleme daima alçak dozdan yüksek doza doğru veya yüksek yerlerden alçak yerlere 

doğru yapılmalıdır. 

 

2. Cilt ve Elbisenin Temizlenmesinin Nasıl Yapılacağı: 

a. Hemen tazyikli su ile banyo yap, 

b. Saçları, tırnak diplerindeki tozları çıkar, açıkta kalan cilt kısımlarını nemli bir bez  

parçasıyla sil. 
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3. Yiyecek ve İçecek Maddelerinin Dekontaminasyonu: 

 Kaplı yiyecek paketlerini ve kapalı kutuları açılmadan önce yıkayarak ve dışını 

ovalayarak temizle. Dışı kirlenen yiyecekleri zorunlu kalmadıkça yeme. 

4. Kirlenen Teçhizatın Dekontaminasyonu:  

 Teçhizatını kuvvetli akıntıda yıka ve basınçlı su tut. 

5. Kirlenmiş Bahçe ve Yolun Temizlenmesi: 

 Buldozerlerle ya da bel, kazma ve kürekle 3-5 cm’lik kazıyarak kirlenen asfalt yada 

toprağı kaldır. Açılacak olan çukurlara göm ve üzerlerini işaretle. Kazınan bölgeyi basınçlı su 

ile yıka. Suyu drenajlarla açılacak kuyulara ya da kanalizasyon şebekesine tevzi et.  

 İş makinelerini ve diğer araçları bol tazyikli su veya su içine bir miktar sabun ve 

temizleyici katarak temizle. Suyun mümkün olduğunca üzerine bulaşmasına müsaade etme.  

         Eğer bulaşmışsa hemen temizle ya da çıkararak yenisini giy. Kirli elbiselerini açıkta 

bırakma ve göm. 

 Yukarıdaki işlemleri panik ve kargaşaya mahal vermeden barıştaki tatbikata göre yap. 

    4. BEYAZ İKAZ 

Tehlike geçti demektir. Radyo, televizyon, megafon vb. yollarla haber verilir. Bu işareti 

aldıktan sonra sığınma yerlerinden çıkılacaktır.  

SIĞINAĞA GİRİŞTE VEYA SIĞINAKTA UYULACAK ESASLAR 

 Lüzumsuz eşya ve hayvanlar sığınağa alınmaz.  

 Alabileceğinden fazla insanın girişine müsaade edilmez. 

 KBRN maddeleriyle kirlenen kişilerin temizlenmeden (elbise çıkarma ve banyo) 

sığınağa girişlerine müsaade edilmez. 

 Sığınağa girenler sığınak defterine kaydedilir.  

 Sığınak içindeki tesislerin bozulup kırılmasına mani olunur. 

 Eğer mümkünse hasta, hamile ve sakatlar ayrı bölgelere yerleştirilir ve onlara bakıcı 

tahsis edilir. 

 Kıymetli eşyalar makbuz karşılığı alınır ve muhafaza edilir. 

 Gürültü çıkarıcı oyunlar oynanmaz ve moral bozucu şeyler konuşulmaz. 

 Sığınak amirinin müsaadesi alınmadan dışarı çıkılmaz, iç tesisatla oynanmaz ve ısıtıcı 

kullanılamaz. 

 Hasta olanlar hastalığını gizlemez. 

 Etrafa kağıt ve çöp atılmaz, koku neşreden maddeler bulundurulmaz.  
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 Ortamda KBRN maddelerinin olup olmadığına dair tespitler yapılır. 

 Sığınak isabet almış ve koruma kabiliyetini kaybetmiş ise koruma teçhizatı kuşanılarak 

komşu sığınaklara gidilir. Bu konuda Sivil Savunma Teşkilatı kılavuzluk sisteminin 

danışmanlığına müracaat edilir.  

 Her ikaz ve taarruzdan sonra mahallin kılavuzuna veya Sivil Savunma Müdürlüğüne (İl 

AFAD) imkan dahilinde bilgi verilir. 

 Sığınağın boşaltılmasında sırasıyla hastalar, sakatlar ve hamile kadınlara öncelik verilir. 

 Boşaltma işlemi megafon ya da radyodan duyulacak tehlike geçti haberi ile yapılır. 

 Her sığınakta ilgili yönetici veya seçilecek bir kişi sığınak amiri olarak görev yapar ve 

yukarıdaki hususlara riayet edilmesini sağlar. 

Sığınak amirleri sığınak ile ilgili eksikliklerin barıştan itibaren tamamlanmasını sağlar. 

 


