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SIĞINAK TALİMATI 

1.AMAÇ  

Nükleer ve konvansiyonel silahlarla biyolojik ve kimyasal harp maddelerinin tesirlerine 

karşı personelin yaşaması ve harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri 

korumak için gerekli bütün koruyucu tertip ve tedbirleri almaktır. 

2.KAPSAM      

Bu talimat Bingöl Üniversitesi kampüsünde bulunan bütün ünite ve birimlerde uygulanır. 

3. SORUMLULUK 

a. Barıştan itibaren alınması gereken tedbirlerin planlamasından, takibi ve denetiminden, 

personelin hizmeti ile sığınak tatbikatlarının yaptırılmasından “Birim Amirleri ile Sığınak Amiri” 

sorumludur. 

b. Bütün personel bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

4.TANIMLAR 

Sığınak: Nükleer silahlarla, zehir, gaz ve mikrop gibi harp maddelerinin tesirlerinden 

korunmak amacıyla kullanılan veya bu maksatla inşa edilen emin yerlere sığınak denir. 

Sığınak Amiri: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünce yetki ve sorumlulukları belirtilmiş ve 

görevlendirilmiş personeldir. 

Sığınak Amir Yardımcısı: Sığınak amirinin herhangi bir nedenle görevde bulunmaması 

halinde sığınak amirliği görevini yürüten kişidir. 

Sığınak Personeli: Sığınak amiri ve sığınak amir yardımcısının vereceği görevleri yerine 

getiren kişidir.  

SIĞINAK PERSONELİ LİSTESİ 

 

 

5. İŞ BÖLÜMÜ 

       Sığınma yerleri : 

a. Personeller için plan ekindeki krokide gösterilen bölümler sığınma yeri olarak tahsis olup,             

m2’si ve kapasite durumları belirtilmiştir. Özel olarak yapılmış bir sığınma yeri yoktur. Bu 

bölümdeki açıklıklar kum torbaları ile kapatılacak ve kimyasal gazlara karşı lüzumlu izolasyon 

tedbirleri alınacaktır. 

b. Sığınak Amirliği görevini “ …………………….    ”     yardımcılığını ise;  

“………………….             ”    yapar.        

c. Sığınağın bakım ve temizliğiyle ilgili olarak …………………………………… ve 

……………………………….. isimli personeller görevlendirilmiştir. 

 

SN GÖREVİ ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON EV ADRESİ 

1 Sığınak Amiri     

2 Sığınak Amir Yrd.     

3 Sığınak Personeli     

4 Sığınak Personeli     
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Sığınak olarak planlanan yerlerin bakım ve seferi koşullara göre sığınma yeri olarak tespit 

edilen yerlerin hazırlanmasından “Sığınak Amiri ile Yardımcısı” sorumludur. İlgili personel Sivil 

Savunma Amiri ile koordineli olarak sığınakların bakımı, onarımı ve donatımı için gerekli olan 

malzemeyi tespit ederek bir mali plan çıkaracak ve ilgili birimlerin bütçesinden karşılanmasıyla 

sağlanacaktır.  

6. SIĞINAK AMİRİNİN ALARM ÖNCESİ GÖREVLERİ 

        1-Amiri bulunduğu sığınağın yerini, işgal ettiği bölgeyi ve etrafı bütün personele öğretir. 

Buralara hangi kapı ve yollardan gidileceğini gösterir. 

2- Müessesemize ait ikaz ve alarm planını sığınaktaki bütün personelin görebileceği bir 

yere asar.   Bütün personele duyurur. 

3- Sığınak için alınan transistorlu radyonun sığınakta çalarak provasını yapar. En iyi çaldığı 

yeri tespit ederek yararlanılmasını sağlar. 

4- Sığınakta bulunması gereken yiyecek ve içecek, haberleşme, aydınlatma, ısıtma ilk 

yardım malzemelerini gereken yerlere koydurur. 

5- Sivil savunma Amirinin hazırlık konusunda vereceği direktifleri yardımcısıyla birlikte 

yerine getirir. 

6- Soğuk havalarda ve gerektiğinde varsa elektrik sobası yaktırır. Yoksa odun ve kömür 

sobası yaktırmaz. 

7- Sığınakta havalandırma sisteminin (hava pompasının) muntazam bir şekilde çalışmasını 

sağlar.         

7.SIĞINAK AMİRİNİN ALARM VE ALARM SONRASI GÖREVLERİ 

1- Sığınağın kapılarını açtırarak ışıkları yaktırır ve sığınak amiri kolluğunu takar. 

2-Sığınağın kapısında bulunarak içeri girenleri sayar ve fazla personelin sığınağa 

girmelerine engel olur,  kalan personele nereye gideceklerini söyler. 

3-Sığınak dolunca kapılarını kapatarak sığınakta bulunan personelin isim listesini yapar. 

4-Fırsat bulduğu ilk anda haberlerini komşu müesseselere telefonla bildirir. 

5-Sivil Savunma Amirine sığınakta bulunan personelin mevcudunu verir. 

6-Bütün personele sığınakta harekât tarzını anlatır. 

7-Radyoyu devamlı surette dinler. 

8-Sığınakta bulunan personelin morallerini düzeltecek şekilde gerekli telkinlerde bulunur, 

korku içinde olmamalarını sağlayacak biçimde onlara moral düzeltici konular motive eder. 

9-Bilhassa hamile kadınlarla, hastaları diğer personelden ayırarak ayrı bir yerde barındırır. 

Gerekirse bunlara bakıcılar tahsis eder. 

10-Sığınakta sükûnet ve disiplini sağlar.        

11-Para, altın, gümüş ve elmas gibi kıymetli eşyayı makbuz karşılığı teslim alarak bu iş 

için bulundurulan kasaya kilitler. 

12-Siyah ikaz verildiğinde kimseyi dışarı çıkarmaz. 

13-İnfilaktan sonra dışarıdan sığınağa gelecek muhtelif tesirlere maruz kalmış personelin 

sığınağa girmesine müsaade etmez. Diğer personelle temas ettirmez. 
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14-Sığınakta meydana gelebilecek vukuatları telefonla sivil savunma amirine bildirerek 

alacağı emre göre hareket eder. 

15-Gerektiğinde sığınakta bulunan gıda maddelerini bütün personele yetecek şekilde 

dağıtır.      

16-Gıda maddelerinin sığınaktaki eşya ve mefruşatı kontrol altında bulundurur. 

17-Yıkılma ve çökmelerde alarm zilini ve yanındaki düdüğünü çalmak suretiyle imdat 

ister. Kurtarmaya gelenlere yerlerini gösterir. 

18-Beyaz ikazla hükümetin radyo ve hoparlörle vereceği emirleri personele duyurarak 

sığınaktan çıkışta sükûneti ve intizamı temin eder. 

19-Bütün bu işleri yaparken sakin, sabırlı ve örnek hareketleriyle personele liderlik yapar. 

20-Beyaz ikaz üzerine sığınağın boşaltılması sonunda yeniden kullanılmaya hazır olması 

için havalandırma bölümünün, temizlik, ikmal ve onarım gibi hususların yapılmasını sağlar. 

 

8.SIĞINAK AMİR YARDIMCISI 

Sığınak amirinin herhangi bir nedenle bu görevde bulunmaması halinde sığınak 

amirliğini yürüten kişidir.               

9.SIĞINAK AMİR YARDIMCISININ GÖREVLERİ       

1-Sığınak amirinin vereceği görevleri yerine getirir. 

2-Sığınak amirine ait bütün görevleri öğrenir. Sığınak amirine her hususta yardımcı olur. 

3-Sığınak amiri bulunmadığı hallerde amirlik görevini yapar. 

10.SIĞINAKLARDA ALINACAK TEDBİRLER 

-Sığınaklarda dışarıdaki radyoaktif serpinti tehlikesinin geçmesi için bir iki hafta, hatta 

daha fazla kalmak mecburiyeti olabilir. 

-Bu sebeple bütün ihtiyaçlar önceden düşünülerek sığınak içindeki hayat ona göre 

organize edilmelidir. Saldırı ve Radyoaktif Serpinti ikazı verildiği zaman bu sığınaklara 

girilecek ve çıkma müsaadesi verilinceye kadar içeride kalınacaktır. 

-Şu kadar ki, 2-3 günden sonra radyasyon dozundaki azalmaya göre zaruri ihtiyaçlar için 

kısa sürelerle dışarı çıkılıp dönülebilir. 

-Sığınaklarda; dışarıdan haber almayı temin için pilli radyo bulundurulmalı ve yerleşmeyi 

uygun şekilde sağlamak amacıyla ikili, üçlü ranzalar kullanılmadır. Bazı basit yemekler 

yapmak için bir piknik tüpü, ısıtma için küçük bir gaz sobası bulundurulmalıdır. 

Gerekli hijyen tedbirleri alınmalı ve bunun için plastik torbalar temin edilmelidir. 

11.SIĞINAKTA HAREKET TARZI 

İkaz-Alarmda Hareket Tarzları: İkaz –Alarm talimatında belirtilmiştir. 

-Sığınağa giren her şahıs sığınak talimatı ile sığınak amirinin vereceği emirlere uymak 

zorundadır. 

-Sığınak içerisinde gürültü çıkarıcı oyunlar oynamak, korkutucu ve moral bozucu şeyler 

konuşulmaz. 

-Sığınak Amirinin müsaadesi alınmadan dışarı çıkılmaz, iç tesisatla oynanmaz. 
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-Hasta olanlar hastalığını gizlemez, etrafa kâğıt ve çöp atılmaz, koku neşreden madde 

bulundurulmaz. 

-Sığınak Amirinin müsaadesi olmadan ısıtıcıların kullanılması yasaktır. 

-Sığınakta odun ve kömür sobası yakılmaz. Elektrik ve gaz sobası ancak sığınak  

Amirinin müsaadesi ile yakılabilir.  

-Hasta olanlar hastalığını saklamayarak sığınak amirine bildirir.  

-Sığınağa girerken üzerinde fazla miktarda para ve değerli eşya bulunduranlar isterlerse 

sığınak amirine makbuz karşılığında emanet ederler. 

 

12.SIĞINAKTA BULUNDURULACAK MALZEMELER                  

MALZEMENİN ADI   

                                               KADRO MEVCUT  İHTİYAÇ 

A-DÖŞEME MALZEMESİ      

1-  Masa     . 

2-  Sandalye  

3-  Çöp bidonu    

4-  Saat     

5-  Mum     

6-  Bilgisayar    

7-  Kırtasiye    

8-  Gemici Feneri   

9-  Elektrikli El Feneri   

10-Radyak Aleti           

11-Dozimetre            

12-Dozimetre Şarz Aleti          

13-Kum torbası  

B-HABERLEŞME MALZEMESİ: 

1-Telefon    

2-Radyo pili    

3-Telsiz  

C-KURTARMA MALZEMESİ 

1-Kazma     

2-Kürek     

3-Küskü     

4-Balta     

5-Testere    

6-Düdük    

7-Yangın söndürme cihazı  
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D-YİYECEK GİYECEK MALZEMESİ 

1-Sürahi     

2-Bardak    

3-Kapaklı su kabı   

4-Konserve   (Olağanüstü durum ilanından itibaren yeteri kadar temin edilecektir.) 

E-SAĞLIK MALZEMESİ  

1-Sargı bezi    

2-Pansuman araç ve gereçleri 

3-İlk Yardım çantası   

4-Kol bağı    

5-Battaniye 

 

Yukarıda belirtilen malzemelerden yiyecek ve içecek maddeleri, yatak ve temizlik 

maddeleri, ilkyardım malzemeleri, giyim eşyaları, eğlence araçları, hijyenik malzemeler ile 

battaniye, yemek takımı, çatal, kaşık, bıçak, kitap el feneri, makas, saat konserve açacağı, 

enjektör, flaster, radyo ve yedek piller sığınaktan istifade edecekler tarafından sığınağa 

girilirken getirilir. Diğer malzemeler barış döneminde sığınak amiri tarafından sığınağın 

bulunduğu binada hizmet veren birimlerden (hangi birimden hangi malzeme alınacak 

planlaması önceden yapılarak) temin edilip ivedi bir şekilde sığınağa yerleştirilir. 

 


