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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

 

AMAÇ  : 

 

Madde : 1-  Bu Yönergenin amacı Mardin Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin 

bakımı ve kullanımı aşamalarında her hangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en 

aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile 

organizasyon eğitim ve denetimi sağlamaktır. 

 

KAPSAM  : 

 

Madde : 2-  Bu Yönerge Mardin Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde alınacak 

yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve 

panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek  gerekli olan, 

kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar. 

 

YASAL DAYANAK : 

 

Madde : 3-  Bu Yönerge; 2002/24827 Karar Sayılı Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmeliğin 137. maddesine göre hazırlanmıştır. 

 

UYGULAMA  : 

 

Madde : 4- Bu Yönerge Mardin Üniversitesi ………………….. uygulanır. 
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GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK : 

 

Madde : 5-  Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından 2002/4390 Karar Sayılı Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 138.maddesinde belirtilen yetkililer 

sorumludur. Yönerge Talimat ve Planların tümünün uygulanmasından Mardin Üniversitesi 

Fakülte/Yüksekokul Müdürü…………………… yetkili ve sorumludur. 

 

GENEL SORUMLULUK VE YASAKLAR : 

 

Madde : 6- Bu Yönergenin uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar aşağıda 

belirtilmiştir. 

 a)  Yangını Haber Verme :  Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığını veya dumanını 

gören personel bunu doğru tarif ederek ve meşgul etmeden İdarenin  (…………..-Cep:……) 

veya İtfaiyenin 110 nolu telefonuna bildirmek zorundadır. 

b)   Söndürme Malzemelerine Müdahale :  Binadaki ve lojmanlardaki sabit, seyyar yangın 

söndürme tesisat ve cihazlarını talimatının dışında kullanmak, karıştırmak, bozmak, kırmak 

veya kullanılmayacak hale getirmek yasaktır. 

 

c)   Yangın Önleme ve Koruma Ekibi Amirinin  Talimatlarına Uyma Sorumluluğu :  Binada 

yangın çıkması halinde olaya müdahale eden  personel İtfaiye olay mahalline gelince onun 

emrine girer ve Amirinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik vereceği karar ve 

talimatlara uyar ve her konuda yardımcı olur. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TANIMLAR 

 

Madde : 7-  Bu Yönergede geçen bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır. 

 

ACİL DURUM :  Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt 

ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. 

 

ACİL DURUM EKİBİ : Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların  

tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylarına 

katılan ekiptir. 

 

ALEV YÖNLENDİRME BACASI : Bir yangında alevlerin istenilen yöne çekilerek  

yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacalardır. 

 

APARTMAN BİNASI : bağımsız mutfak ve banyoları bulunan, üç veya daha fazla mesken 

birimi içeren binadır. 

 

BİNA YÜKSEKLİĞİ :  Binanın kat aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan  mesafe 

veya imar planı ve Türkiye Yangın Yönetmeliğinde  öngörülen yüksekliktir. (Bina yüksekliği 

21.50 den veya yapı yüksekliği 30.50 m. Den fazla olan binalar yüksek yapı olarak kabul 

edilir. 

 

BODRUM KATI  : döşemesinin üst kotu, yapı dış duvarına bitişik zeminin en üst kotuna 

göre 1.2 m’ den daha aşağıda olan kattır.  

 

DUMAN KONTROLÜ  : Yangın durumunda duman ve sıcak gazların yapı içindeki 

hareketini ya da yayılışını denetlemek için alınan önlemdir. 
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MEVCUT YAPI  : Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce  yapımı tamamlanmış ya 

da yapı ruhsatı verilmiş olan yapıdır. 

 

YANGIN TÜRÜ  : Yangın türü, yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir ve dört 

sınıfa ayrılır. 

 

YAPI SAHİBİ  : Yapı  üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. 

 

YAPI SORUMLULARI  : Yapı işlerinde görev alan yapım müteahhidi, proje müellifi, 

tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetim kuruluşudur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI  : 

 

Madde : 8-  Mardin Artuklu Üniversitesi …………… birimi , Bodrum üzeri ………… kattan 

oluşmaktadır. Bodrum katta kazan dairesi, Sığınak, Depolar diğer katlarda bürolar 

bulunmaktadır.  Bu nedenle …………… BÜRO BİNALARI sınıfına girmektedir. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI  : 

 

Madde : 9- Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Yönetmeliğin 19/a maddesi gereğince 

Düşük Tehlike sınıfına girmektedir. 

 

 

 

İKİNCİ KISIM 

 

BİNALARA İLİŞKİN YANGIN GÜVENLİĞİ HÜKÜMLERİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GENEL HÜKÜMLER 

GENEL  : 

 

Madde : 10- Bu bölümde açıklanan genel hükümler aksi belirtilmedikçe Mardin Artuklu  

Üniversitesi ………………Birimi için geçerlidir. 

 

BİNAYA ULAŞIM YOLLARI : 

 

Madde : 11-  İtfaiye araçlarının binaya ulaşması için yol müsait olup, harici araçların bina 

önüne park etmemesi için levhalar …………../konmuştur. 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

 

KAÇIŞ YOLLARI, KAÇIŞ MERDİVENLERİ VE 

 

ÖZEL DURUMLAR 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GENEL HÜKÜMLER 

 

GENEL  : 

 

Madde : 12- Mardin Artuklu Üniversitesi ………………… Birimi ( Zemin +…. katlı 

olduğundan), yangın kaçış yolu olarak iki……. adet merdiven bulunmaktadır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

KAÇIŞ YOLLARI   

 

GENEL : 

 

Madde: 13-Bu nedenle merdivenlerde kaçışı engelleyecek hiçbir malzeme bulundurulmaması 

ve sürekli kontrollü olarak açık bulundurulması sağlanmaktadır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde : 14-  Binanın yangın bakımından kritik özellik gösteren  kazan dairesine yanıcı 

madde atılması veya depolanması yasaktır.  

Kazan dairesi ilgili personel tarafından Belirli aralıklarla temizlenecektir. Kazan dairesinin 

temizlenmesinden ………………………………Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve Onarım 

şubesi sorumludur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

KAZAN DAİRELERİ 

GENEL : 

Madde : 15-  Mardin Artuklu Üniversitesi…………birimi ……. .  Kazan Dairesi binanın 

bodrum katında olup kapısı bina içine açılmaktadır. Doğal Gaz kullanılmamaktadır. 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

YAKIT DEPOLARI : 

Madde : 16-  Fueloil kullanılan kazan dairesinde ……… tonluk ve yaşayan diller enstitüsü 

binasında ……………….. olmak üzer iki depo bulunmaktadır.Bu depo bina dışında 

olup,yerin altında inşa edilmiştir.Ayrıca Kazan dairesi içinde iki adet …………… litrelik 

günlük tanklar mevcuttur.Burada yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulmaktadır. 

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

MUTFAKLAR VE ÇAY OCAKLARI VE BACALAR 

Madde :17- ……………. zemin katında yemekhane ve çay ocağı bulunmaktadır. Buralarda 

LPG tüpler kullanılmaktadır. Görevliler sürekli uyarılmaktadır.  

BACALAR : 

Madde: 18-  ……………… binasında kalorifer bacası mevcuttur. Binanın bacası her kış 

mevsiminde en az 1 kez, yetkili kişilere temizletilmektedir.   

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SIĞINAKLAR OTOPARKLAR VE ÇATILAR 

SIĞINAKLAR  :   

Madde: 19- ……………………………..bodrum katında iki adet sığınak bulunmaktadır.İki 

adet çıkış kapısı bulunmaktadır. 
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OTOPARKLAR  : 

Madde : 20-  Fakülte/ Yüksekokul    arka bahçesinde bulunan alanda yaklaşık olarak 50 

araçlık otopark bulunmaktadır.Binadan yaklaşık olarak 10 metre uzak mesafede yapılmıştır.O 

yüzden güvenlik önlemi düşünülmemiştir. 

ÇATILAR  : 

Madde : 21- ………………Fakülte/ Yüksekokul  Binasında çatı katı bulunmamaktadır. 

      

BEŞİNCİ KISIM 

ELEKTRİK TESİSATI, ACİL DURUM AYDINLATMASI 

VE YÖNLENDİRMESİ, YANGIN ALGILAMA VEUYARI SİSTEMLERİ, PERİYODİK 

TESTLER BAKIM VE DENETİM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde : 22-  Fakülte/ Yüksekokul  Binada kurulan elektrik tesisatı kaçış  yollarını 

aydınlatması bakımından çalışır durumda kablolar TSE veya TSE tarafından eşdeğerliliği 

kabul edilen standart veya kalite belgesine sahiptir. 

 İKİNCİ BÖLÜM 

ELEKTRİK TESİSATI 

İÇ TESİSAT :   

 

Madde : 23  Binanın Elektrik iç tesisatı yürürlükte olan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine” 

uygun olarak tesis edilmiştir. 

 

a) Koruma Aygıtları : Fakülte/ Yüksekokul  Binamızda kısa devre, aşırı yük, toprak 

teması ve kaçak  akım  

sonucunda yangın çıkmasını önleyecek koruma düzenleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 

oluşabilecek hata,  akımlarına karşı gerekli koruma aygıtları kullanılmıştır. 

 

b) Kısa Devre Hesapları: Hizmet binamızın elektrik tesisatında kullanılan  

Tüm cihaz ve malzemeler kısa devre hesapları yapılarak seçilmiştir.  Kullanılan anahtarlama 

ve koruma düzenleri ve bu düzenlerin kurulması için gerekli aygıtlar hesap sonuçlarına uygun 

elektriksel karakteristiklere sahiptir. Kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akım 

taşıyıcılarda alev iletmeyen tipte yalıtım malzemesi kullanılmıştır. 

 

c) Bağlantı ve Tespit Elemanları: Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatı ile ilgili her  

türlü cihaz ve akım taşıyıcıların bina veya yapıya tespiti ve tespit maksadıyla kullanılan askı 

mesnet, konsol ve benzeri bağlantı elemanları oluşabilecek deprem kuvvetlerine göre 

hesaplanarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. 

   

d) Uzatma   Kabloları :  Fakülte/ Yüksekokul  Uzatma   kabloları   sadece   

taşınabilir   cihaz   ve   aydınlatma  Araçlarının beslenmesi için kullanılacaktır. 

Uzatma kabloları hiçbir şekilde kalıcı kablolama yerine  geçirilmeyecektir.  

Uzatma kabloları ile  ilgili hükümler; mevcut ve yeni yapılan binalarda, inşaat 

halinde olan  binalarda  ve mevcut binalarda  yapılan tadilat, modernizasyon ve 

yenileme çalışmaları esnasında uygulanacaktır. Uzatma kablolarının kullanımında 

aşağıdaki esaslara uyulacaktır. 

 

 1) Her uzatma kablosu doğrudan bir prize takılacak ve sadece bir cihaz veya 

aydınlatma aracının nominal akımından küçük olmayacaktır. 

 

 2)  Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak; ezilme, kesilme, yıpranma 

gibi nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar kullanılmayacaktır. 
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 3) Topraklama gerektiren cihaz veya aydınlatma araçları için topraklı tip uzatma 

kablosu kullanılacaktır. 

 

 4)  Uzatma kabloları ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak; duvarlar, 

tavanlar, yer döşemelerinden geçirilmeyecek, kapı altlarından ve halı gibi yer döşemelerinin 

altından geçirilmeyecek ve fiziksel darbelere maruz bırakılmayacaktır. 

 

e) Elektrik Planları: Hizmet binamızda, elektrik iç tesisatına ilişkin kuvvetli akım 

kolon Şeması Yapı İşleri Daire Başkanlığınca arşivde  muhafaza edilmektedir. 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

ACİL DURUM AYDINLATMASI VE YÖNLENDİRMESİ  

Fakülte/ Yüksekokul  Yönlendirme levhaları mevcut /değildir. 

 

GENEL : 

 

Madde : 24-  Kaçış yolları her zaman aydınlatılmış durumda olacaktır. 

 

 

 DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

 

YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ                                         

 

GENEL  : 

 

Madde : 25- Fakülte/ Yüksekokul  Yangın çıktığını personele duyurmak için Binada Yangın 

Alarm Zili mevcuttur.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

PERİYODİK TESTLER, BAKIM VE DENETİM 

 

PERİYODİK TESTLER, BAKIM VE DENETİM  : 

 

Madde : 26-  Fakülte/ Yüksekokul  Bu Yönergede  belirtilen aydınlatma ve alarm sistemleri 

Yapı İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda periyodik testlere ve bakıma tabi tutulacaktır. 

 

 

ALTINCI KISIM 

 

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GENEL HÜKÜMLER 

 

GENEL : 

 

Madde : 27-  Mardin Artuklu Üniversitesi Fakülte/ Yüksekokul  bir Yangın Söndürme 

Sistemi kurulmamış olup sadece su ile müdahale amacıyla binanın su deposuna bağlı  yangın 

dolapları ve yangın söndürme cihazları bulunmaktadır. Cihazlar TSE standartlarına uygun 

olacaktır. 
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 İKİNCİ BÖLÜM 

 

SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ KURULU DEĞİLDİR. 

 

SU DEPOLARI VE KAYNAKLAR : 

 

Madde : 28-  Fakülte/ Yüksekokul  Su deposu Fakülte/ Yüksekokul  binası altkatında 

bulunmaktadır.En az  ………..lt. debiyi ……….. dakika süreyle karşılayacak en az 12 m³  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Fakülte/ Yüksekokul  KÖPÜKLÜ, GAZLI VE KURU TOZLU SABİT SÖNDÜRME 

SİSTEMLERİ BİRİMLERDE SÖNDÜRME CİHAZI OLARAK 

BULUNDURULMAKTADIR. 

Madde : 29-  Fakülte/ Yüksekokul  binasında köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme 

sistemi kurulmuştur./kurulmamıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ   mevcuttur/mevcut değildir.                         

TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ : 

Madde :30- Fakülte/ Yüksekokul  her koridor için 2 adet 6 kg.lık yangın söndürücü 

bulundurulmaktadır. Rektörlükte A sınıfı yangın çıkması muhtemel olduğu için yangın 

söndürme tüpleri çok maksatlı kuru kimyevi tozludur. 

B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya 

köpüklü  

 C sınıfı yangın çıkması  muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli  

 D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde ise kuru tozlu söndürme cihazı 

bulundurulmaktadır. 

 

 Söndürme tüpleri geniş boşlukların yakınına ve dengeli dağıtılarak görülebilecek 

şekilde her durumda kolayca girilebilir yerlere yerleştirilmiştir. 

 

 Taşınabilir söndürme tüpleri için söndürücünün duvara bağlantı asma halkası 

duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminde asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 

cm. aşmayacak şekilde montaj edilmiştir. 

 

 Yangın söndürme tüplerinin TS 862-EN 3 kalite belgeli almasına dikkat edilmektedir. 

 

 Bütün yangın söndürücülerinin periyodik kontrol ve bakımı TS11748 standardına göre 

yapılmaktadır. Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmaları zorunludur. Servis veren 

firmalar istenildiğinde bu belgelerini göstermekle yükümlüdür. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

PERİYODİK TESTLER VE BAKIMI : 

Madde : 31-  Fakülte/ Yüksekokul  gerekli görülen ve tesis edilen tüm yangın söndürme 

sistemleri  Bina Koruma Amirinin Fakülte/ Yüksekokul  sorumluluğu altında sistemin 

gerektirdiği sürelerde periyodik testlere ve bakıma tabii tutulmaktadır. 

 

 Tüm yeni tesis edilmiş sistemler başlangıç testine tabi tutulmaktadır. Kabul işlemleri 

yetki sahibi merci tarafından yeterli ve tatmin edici bulunacak şekilde sonuçlandıktan sonra 

test ve denetim raporları ile birlikte yapıldı.(as-built) Tesisat projelerinin çoğaltılabilir 

kopyaları cihaz çalıştırma ve bakım talimatları ve periyodik bakım süreleri sistem çalışma 

talimatı Rektörlüğümüze teslim edilecektir. 
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 Bu belgelerin sistemin ömür boyunca saklanması ve periyodik test ve bakım servis 

sözleşmesi ile birlikte yetki sahibi merciinin incelemesine hazır tutulması Bina Koruma 

Amirinin sorumluluğunda olacaktır. 

 

 Sisteme ilaveler yapıldığında veya iptaller olduğunda sistem donanımında herhangi bir 

değişiklik onarım veya ayar yapıldığında yeniden kabul testleri yapılacaktır. 

 

 Bu bölümde belirtilen tüm denetim ve  test işlemleri ile ilgili olarak yazılı raporlar 

düzenlenecek ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile Bina Koruma  Amiri tarafından  binada 

korunacaktır. 

 

YEDİNCİ KISIM 

 

TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASI  

VE KULLANILMASI 

 

GENEL HÜKÜMLER   

   

Madde : 32-  Yönergenin bu kısmındaki hükümler  tehlikeli maddelerin depolanması, 

doldurulması, kullanılması ile ilgili işlemleri kapsar. 

 

TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI : 

 

Madde : 33- tehlikeli maddeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 

 

a) Patlayıcı maddeler 

b) Parlayıcı ve patlayıcı gazlar   

c) Yanıcı sıvılar 

d) Yanıcı katı maddeler 

e) Oksitleyici maddeler 

f) Zehirleyici ve iğrendirici maddeler 

g) Radyoaktif maddeler 

h) Dağlayıcı maddeler 

i) Diğer tehlikeli maddeler 

MEVZUAT : 

 

Madde : 34-  Bu kısımda yapılan işler ayrıca imar mevzuatı ve ilgili TSE standartları ile 

aşağıda belirtilen Tüzüklere uygun olmasına dikkat edilecektir. 

 

 a)  27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 

parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerlerinde ve işlerde Alınacak Tedbirler 

Hakkındaki Tüzük 

 

 b)  04/12/1973 tarihli ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

İşçi Sağlığı ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük 

 

 c)  14/08/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile  yürürlüğe konulan 

Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi Benzerlerinin Üretim, İthali, 

Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi Denetlenmesi Usul 

ve Esaslarına İlişkin Tüzük 

 

DEPOLAMA : 
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Madde : 35-  Tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması sırasında Yönergenin 30. 

maddesinde  belirtilen mevzuat hükümlerine uyulacaktır. 

 

 

SEKİZİNCİ KISIM 

 

YANGIN GÜVENLİĞİ VE SORUMLULUĞU, EKİPLER, EĞİTİM, DENETİM, 

İŞBİRLİĞİ ÖDENEK VE YÖNERGE         

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU 

GENEL : 

 

Madde : 36-  Mardin Artuklu Üniversitesi Fakülte/ Yüksekokul  Yangın Güvenliğinden 

Bina Koruma   Amiri/yönetici/Müdür sorumludur. 

 

YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU : 

 

Madde : 37-  Fakülte/ Yüksekokul  Çalışma saatleri içinde her odadaki en yetkili memur  

kendi bölümü için yangın güvenliği sorumlusudur. 

 

Fakülte/ Yüksekokul  her türlü sabotaj ve yangınlara karşı mesai saatleri içinde, 

mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ise Güvenlikçi personeller tarafından sağlanmaktadır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

EKİPLERİN KURULUŞU GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI 

EKİPLERİN KURULUŞU : 

 

Madde : 38-  Mardin Artuklu Üniversitesi Fakülte/ Yüksekokul  ; 

a) Söndürme ekibi 

b) Kurtarma ekibi 

c) Koruma ekibi 

d) İlkyardım ekibi kurulur.    

 

Ekipler bu  Yönergeyi   yürütmekle  görevli   Bina Koruma  Amirinin belirleyeceği ihtiyaca 

göre Rektörlük Makamının Onayı ile kurulur. 

 

 Söndürme ve Kurtarma Ekibi en az 3 er, Koruma ve İlkyardım ekipleri ise en az 2 şer 

kişiden oluşur. Kurumda Sivil Savunma Servisleri kurulursa söz konusu ekiplerin görevi bu 

servislerce yürütülür. 

 

 Her ekipte 1 ekip başı bulunur. Ekip başı aynı zamanda Yönergeyi uygulamakla 

görevli amirin yardımcısıdır. 

 

 

EKİPLERİN GÖREVLERİ : 

 

Madde : 39-  Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 a)  Söndürme Ekibi :  Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek 

veya genişlemesine mani olmak 

 

b) Kurtarma Ekibi  : Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek, 
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c) Koruma Ekibi : Kurtarma   Ekibince   kurtarılan   eşya   ve  evrakı   korumak, 

yangın  

nedeniyle ortaya çıkması muhtemel  panik ve kargaşayı önlemek, 

 

 d) İlkyardım Ekibi : Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım 

yapmak, 

 

EKİPLERİN ÇALIŞMA ESASLARI : 

 

Madde : 40- Ekiplerin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmalarda 

bulunmaları esastır. 

 

 Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yönergeyi 

uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler, amirlerinden emir 

alırlar. İtfaiye gelince, söndürme ve kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler. 

 

 Bina Koruma Amiri, ekiplerin yapılarda oluşacak yangınlara müdahale etmesi ve 

kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak 

zorundadır. 

 

 Binanın büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan 

ekip özelliklerine göre mahalli itfaiye teşkilatının da görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, 

teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. 

 

 Yangın haberini alan yangına karşı müdahale ekipleri kendilerine ait araç gereçleri 

alarak derhal olay yerine hareket ederler.  

 

Olay yerinde ; 

 

 a)  Söndürme Ekipleri : Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki odalarda gereken 

tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışırlar. 

 

 b) Kurtarma Ekipleri : Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra yangında ilk 

kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı diğer bulunanların da  yardımı ile ve büro şeflerinin 

nezareti  altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hale getirirler. 

Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin lüzum görmesi halinde binanın henüz yanma tehlikesi 

olmayan kısımlara taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye 

amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır. 

 

 c)  Koruma Ekipleri : Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina 

yetkililerinin göstereceği bir yerde  muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra  o 

binanın ilgililerine teslim ederler. 

 

 d)  İlkyardım Ekipleri : Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilkyardım hizmeti 

verirler. 

 

 Yangından haberdar olan Rektörlük Genel Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı, Koruma 

Güvenlik Amiri, Güvenlik Devriye Şefi ve Yangınla mücadele ekip personeli en seri şekilde 

görev başına gelip söndürme, kurtarma ve ilkyardım işlerini yürütürler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GENEL EĞİTİM : 
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Madde : 41- Fakülte/ Yüksekokul  binasında oluşturulan  ekiplerin personeli Sivil Savunma 

Uzmanı olduğunda olmadığında ilgili kurumlar(Afet Acil Durum başkanlığı/Müdürlüğü) 

sorumluluğunda, olmaması halinde yangından korunma için Mahalli itfaiye Müdürlüğü, 

yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilkyardım faaliyetleri ve itfaiye işbirliği 

konusunda kendi uzman elemanlarınca eğitilir, yapılan tatbikatlarla bilgi ve becerileri 

arttırılır. 

 

 Ayrıca bütün görevliler binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl 

kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden 

geçirilir. 

    

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

DENETİM 

 

Madde : 42-  Bu Yönerge hükümlerinin uygulanıp, uygulanmadığı aşağıdaki şekilde 

denetlenir. 

Fakülte/ Yüksekokulda yangın yönergesi  Rektör veya görevlendireceği kişi veya heyet, 

tarafından denetim yapılır.Denetim yetkisine haiz kişiler denetim sonuç raporlarını 

Rektörlüğe gönderirler. 

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM 

İŞBİRLİĞİ  : 

Madde : 43- Fakülte/ Yüksekokul binasına yakın kamu ve özel kuruluşlar ile meydana 

gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği amacıyla protokol yapılarak bu 

yönergeye ek olarak konmuştur. 

    Protokolde personelin eğitimi, bilgi değişimi, kullanılan araç, gereç ve malzemelerin 

standart hale getirilmesi, müşterek tatbikatların yapılması, muhtemel yangınlara müdahalenin 

hangi şartlarda yapılacağı hususları yer alır. 

ALTINCI  BÖLÜM 

 

ÖDENEK  

Madde : 44- Fakülte/ Yüksekokul  için yönergede belirtilen sistem ve tesisatın yapımı, ile 

araç gereç ve malzemenin temini, bakım ve onarımı için ödenek ayrılması için her yıl İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığından ödenek istenirken talepte bulunulabilir.Binanın yangından 

korunması için gelen ödenekler başka bir amaç için kullanılmaz. 

 

 

YEDİNCİ  BÖLÜM 

YÖNERGE HAZIRLANMASI  : 

Madde : 45-  Bu Yönerge; 2002/4390 Karar Sayılı Binaların Yangından Korunması 

Hakkında  Yönetmeliğinin 137. maddesi gereğince aynı Yönetmeliğin 102. maddesinde 

belirtilen mevzuat ile Koruyucu Güvenlik Genel Esasları Direktifi, Sabotajlara Karşı Koruma 

Yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmış olup onayını müteakip  bir sureti mahalli itfaiye 

teşkilatına gönderilecektir. 

 

YÖNERGENİN YÜRÜTÜLMESİ : 

 

Madde : 46- Yangın Yönergesi Mardin Artuklu Üniversitesi Fakülte/ Yüksekokul  

Binasının  Müdürü/Dekan/Koruma Amiri tarafından müştereken yürütülür. 

 Bu Yönergede yer alan hususlardan Yangın müdahale ekiplerinin sayısı, isim ve 

görevleri ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin cins ve miktarı, söndürme araçlarının 

kullanım usulleri eğitim ve bakım hususları düzenlenir bina iç ulaşım yolları, söndürücü 

sistem, su besleme üniteleri plan ve krokiler yönergeye eklenir. 
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SON HÜKÜMLER 

YÖNERGEYE AYKIRILIK HALLERİ : 

Madde : 47-  Bu Yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında İdari emirlere 

uymamak fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında da  fiilin derecesine göre  

görevi ihmal ve suiistimalden soruşturma açılarak gereği yapılır. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Fakülte/ Yüksekokul  Binaların Yangından Korunması 

Hakkında  Yönetmeliğine   Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine aykırı olmamak koşulu 

ile,  binanın önemi ve özelliğine göre  ilave olarak almak istenilen tedbirler Afad Acil Durum 

Uzmanlığı  görüşü  ile Yapı İşleri Daire Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle  Rektörlük 

Makamının onayı ile alınır. 

 

YÜRÜRLÜLÜK : 

Madde : 48-  Mardin Artuklu Üniversitesi Fakülte/ Yüksekokul  2019 yılında hazırlanan 

Yangın Yönergesi yönetim kurulu onayından sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde : 49-  Yönerge Üniversite Yönetim Kurulu tarafından  onaylandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 

YÜRÜTME  : 

Madde : 50-  Bu Yönerge Hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü 

yürütür.(Fakülte/ Yüksekokul Müdürleri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN YANGIN MÜDAHALE 

EKİP SAYISI İLE EKİPTEKİ GÖREVLİLERİN İSİM VE GÖREVLERİ 

 

EKİBİN ADI  :  SÖNDÜRME 

EKİP NO 
SIRA 

NO 
PERSONELİN ADI SOYADI GÖREVİ 

1 

1   EKİP BAŞI 

2   EKİP PERSONELİ 

3   EKİP PERSONELİ 

4   EKİP PERSONELİ 

EKİBİN ADI  :  KORUMA   

2 

1   EKİP BAŞI 

2   EKİP PERSONELİ 

3   EKİP PERSONELİ 

4   EKİP PERSONELİ 

5   EKİP PERSONELİ 

EKİBİN ADI  : KURTARMA        

3 

1  EKİP BAŞI 

2  EKİP PERSONELİ 

3  EKİP PERSONELİ 
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4  EKİP PERSONELİ 

5  EKİP PERSONELİ 

EKİBİN ADI  :  İLKYARDIM        

4 

1   EKİP BAŞI 

2   EKİP PERSONELİ 
3   EKİP PERSONELİ 

4   EKİP PERSONELİ 

5   EKİP PERSONELİ 

 

SÖNDÜRME ARAÇLARININ KULLANIM 

VE BAKIM USULLERİ 

       1- BAKIM USULLERİ: Yönetmelik gereğince Fakülte/ Yüksekokul …….yeteri kadar 

Yangın Söndürme Cihazı mevcuttur. Söndürme tüpleri dengeli dağıtılarak her durumda hazır 

bulundurulacak şekilde Kuru Kimyevi tozdan dolum işlemleri yapılarak kolayca girilebilir 

yerlere yerleştirilmiştir. 

 

 Rektörlüğümüzde mevcut bulunan yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve 

bakımları TS11748 standardına göre yaptırılmakta olup, söndürücülerin 6 aylık periyodik 

kontrol ve bakımlarını yapan firma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik 

belgesine sahiptir. 

 

       2- KULLANMA USULLERİ: Yangın Söndürme Tüpü Kullanırken Dikkat Edilecek 

Hususlar:  

a) a)      Rüzgar arkaya alınmalı, 

b) b)      Cihaz alevin dibine tutulmalı, 

c) c)      Cihaz yangının doğduğu yere tutulmalı, 

d) d)      Öncelikle ön kısım daha sonra ilerisi söndürülmeli, 

e) e)      Yangın tamamen sönmeden ortamdan ayrılmamalı, 

f) f)       Birden çok cihaz varsa hepsi birlikte kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİMLER 

 

 Fakülte/ Yüksekokul     oluşturulan ekiplerin personeli, binaların yangından 

korunması, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri,  itfaiye ile 

işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında zaman zaman eğitime tabi tutulmakta ve 

tatbikatlarla becerileri arttırılmaktadır.   

 

İHTİYAÇ DUYULAN ARAÇ GEREÇ VE 

MALZEME LİSTESİ 

 

SIRA  NO  :  MALZEMENİN CİNSİ       :  MİKTARI    : 

 

        1   Yanmaz Elbise         2 Adet 

     

        2   Liberatör         1 Adet 

 

        3              Atlama Minderi                   1 Adet 
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        4                         Kurtarma Tüneli                                      1 Adet  

 

        5                         Köpük Ünitesi (500 kğ.)                          1 Adet 

 

Yangın Tehlikesi: Yangın tehlikesi barış zamanındada vardır.  Fakat 

düşman Silahlarının yıkıcı ve yakıcı tesirleriyle meydana gelecek çok 

sayıdaki yangınlar dolayısı ile savaş zamanlarında daha fazla tedbirli 

olmak gerekmektedir. 

Düşman uçaklarından atılacak yangın bombaları düştükleri yerlerde yangın çıkaracakları gibi, 

tahrip veya nükleer bombaların basın tesirleriyle kopacak elektrik tellerinden vukuu gelen 

kontaklar, havagazı borularının patlaması, ocakların, sobaların devrilmesi gibi sebeplerle de 

yangınlar çıkabilir. Nükleer bombaların patlamasından meydana gelen ısı dalgası da yanıcı 

cisimleri tutuşturabilir. Böylece taarruzları sırasında çıkabilecek yangınlar başlangıçta 

söndürülmezse çabucak büyüyerek ve birleşerek bütün bir semte yayılabilir. Bunun içindir ki 

bir savaş halinde, yangınları önleyici ve söndürücü tedbirlerin bilinmesi ve şimdiden gerekli 

tedbirlerin alınması şarttır. Bu Tedbirlerin gerçekleştirilmediği nispete ve barışta ve savaşta 

yangın çıkması ihtimali azaltılmış olur. 

 

Yangın önleyici tedbirler: Binaların;  içleri ve etrafları çok temiz tutulmalıdır.  Bu  

Maksatla bir olağanüstü halde:  

 

a) Binaların İçindeki eski eşyaları,  elbiseler birikmiş kâğıt ve gazeteler ayıklanarak 

yok edilmelidir.    

 

Bilhassa bu gibi eşyaların çatı aralarında saklanmalıdır. Lüzumlu eşyalarda 

gardırop, dolap ve sandıklar içine yerleştirilerek açıkta bırakılmamalıdır. Ağaç 

mobilya mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. 

 

b) Binaların çatı tavan,  teras, avlu ve bahçesine atılan çöp, çalı, odun, kömür ve ağaç 

Parçaları, temizlenmelidir. İhtiyaç için bulundurulan gaz, odun, kömür gibi kolayca yanıcı ve 

parlayıcı maddelerin mümkün olduğu kadar yangın tesirlerinin kolayca ulaşamayacağı 

yerlerde saklanmalıdır. 

 

Düşman saldırılarına uğraması muhtemel şehir ve kasabalardaki binaların kolayca 

yanıcı kısımları, aşağıdaki şekilde güç yanıcı şekle getirilmelidir. 

 

a- Binaların çatı, kapı ve pencerelerinin ağaç kısımları alçı, çimento yanmaz boya 

gibi maddeler sürülerek veya içine tuz karıştırılmış sönmüş kireçle birkaç defa 

badana edilerek yangına karşı kuvvetli hale getirilmelidir. 

 

b- Havagazı, mazot vb. maddelerle çalışan ısıtma tertibatları varsa gözden geçirilerek 

boru veya ek yerlerinde paslar varsa onarılmalı veya değiştirilmelidir. 

 

c- Bacalar fazla kurumlu ise temizlenmeli,   sobalar ve borular binaların ağaç  

Kısımlarına en az 25 cm. den uzak olmalı döşeme tahta ise mutlaka soba altlığı 

kullanılmalıdır. Elbise, Gazete, kâğıt gibi kolayca yanıcı şeyler sobaların veya fırın, ocak gibi 

ateşli aletlerin altına hatta radyatörlerin üzerine konulmamalıdır.  

 

d- Köylerde ve diğer mevkilerde tarla ve çayırlılardaki odun, kereste, ekin, ot,  saman 

gibi kolayca yanabilen maddelere ait yığınların fazla bir araya toplamayıp birbirlerinden uzak 

küçük küçük yığınlar halinde bulundurulmaları ve tez elden içeriye alınmaları sağlanmalıdır. 

 

Yangın Söndürme:  Herhangi bir düşman taarruzundan sonra tehlike geçer geçmez 

bina itfaiyeciler tarafından binanın her tarafı iyice gözden geçirilerek  (tavan, teras 
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ve saçakları da dahil) yangın başlangıçları olup olmadığı kontrol edilip varsa 

hemen söndürülmesine başlanır. 

 

Yerde veya yere yakın bir nükleer bomba patlamamış da olsa radyoaktif serpinti en 

az yarım saat sonra düşmeye başlayacağından bu süre içinde küçük yangınlar söndürülebilir. 

 

Eğer yangın o binada bulunanların gücü dışında ise bir tarafından söndürülmesine 

Veya yayılmasını önlemeye çalışılmakla beraber bir taraftan da korunma kılavuzlarına haber 

verilerek yardım istenirse. Ancak bu gibi zamanda birçok yangın çıkmış olabileceğinden 

itfaiye teşkilatının yardımı gecikebilir. Bunun için çıkacak yangınların daha başlangıçta iken 

binadakiler tarafından söndürülmeye çalışılmalıdır. Yangına ne kadar erken müdahale edilirse 

söndürülmesi de o kadar kolay olur. 

 

Bir Yangının Söndürülmesi:  

a- Yanan şeyin hava ile temasını kesmek yani havasız bırakmak. 

 

b- Yanan şeyi uzaklaştırmak  

 

                 c-   Yanmaya başlayan cismin tutuşmasını engelleyecek kadar soğutmak lazımdır. 

 

Küçük Yangın Başlangıçları;  kilim,  Battaniye  gibi  sık  dokulu  eşyalarla  yanan  

şeyin üzerine örtülerek havası kesilmek suretiyle de söndürülebilir. Bu parçalar ıslak olursa 

daha iyi olur. 

 

Yanan cismi taşımak mümkünse binadan dışarı atmak, atılan yerde su, kum, toprak 

gibi şeyler varsa bunlarla örtmek.  

 

Yanan cismi taşımak mümkün değilse tehlikeli olmayacak kadar yangına yaklaşılır  

ve üzerine su sıkmak veya herhangi bir yangın söndürme aleti kullanmak suretiyle söndürülür. 

                  Esasen su yangınların söndürülmesinde en çok kullanılan bir vasıtadır. Petrol ve 

Elektrik yangınları hariç hemen her çeşit yangınlarda kullanılır. 

 

Yangın söndürmede su hortumu duman çıkan yerlere değil daima yanmakta olan 

Maddelere yöneltilir, eğer alevler döşeme ve tabana yayılmışsa bu takdirde alevin en yakını 

olan yerden söndürülmeye başlanır ve tamamen sönmedikçe ileri gidilmez.       

 

Eğer alev bir duvardan yukarıya çıkıyorsa daima yukarıdan aşağıya doğru söndürülür. 

Eğer alev elektrik tesisatına doğru gidiyorsa önceden sigortalar çıkarılarak bazı yerlerin 

yeniden tutuşması yahut elektrik şoku (Çarpması) önlenmiş olur. Alevlerin, çıkış yolu ile 

aranıza girmemesine de özellikle dikkat edin. 

   Ateşten korunmak için;   İçerisi yanan bir odanın kapısı açılırken ateşin kapı açılınca 

dışarı hücum edeceği düşünüldüğünden dikkatli olunmalıdır. Eğer kapı Bize doğru açılıyorsa 

ayak ile dayanıldıktan sonra ağır ağır kapı açılmalı ve açılırken arkasında durmalı, sıcak ateş 

veya alevin yüzü yakmaması için yere çökülmelidir. Şayet oda duman ve gazla dolu ise, yere 

yakın kısımdan hava daha temiz olacağından sürünürcesine yere çökülmelidir. Burun ve ağız 

ıslatılmış bir mendil ile kapatılmalıdır. 

 

 Pencereden atlamak zorunda kalınırsa, elle pencerenin eşiğinden tutularak, 

düşülecek yerin yüksekliği azaltmak için kollar gerilinceye kadar sarkılır, ayaklar duvardan 

biraz uzaklaştırılır, ellerle vücut geri itildikten sonra bırakılarak atlanır. Bir diğer şekilde 

pencereden, düğümlenmiş çarşafla inmektir. Ancak bu takdirde çarşafların ucu duvara dayalı 

bir karyola gibi sağlam bir yere sıkıca bağlanmalıdır.  

 

BİNA KORUMA PERSONELİ 
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IX. BÖLÜM ÇİZELGE – 1 
NÜFUS 

MİKTARI 

KORUNMA 

AMİRİ 

BİNA 

İTFAİYECİLERİ 

(İLKYARDIM) KURTARICI SIĞINAK AMİRİ T O P L A M 

1-5 1     1 

6-12 1 1    2 

13-20 1 1 1   3 

21-30 1 2 1   4 

31-40 1 2 1 1  5 

41-50 1 2 2 1 1 7 

51-60 1 2 2 2 1 8 

61-75 2 3 3 2 1 10 

76-100 1 4 3 3 1 12 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOPLAM 10 17 13 9 4 52 

 

 

 

 

PERSONELİN İKAZ-ALARM HABERLERİNİ ALDIĞINDA YAPACAĞI İŞLERE 

AİT BİLGİLER 

 

 Bir Seferberlik ve savaş halinde düşman hava taarruzları, radyoaktif serpinti tehlikesi, 

kimyasal gaz tehlikesi ile tehlikenin geçtiği haberleri ilgili bölge halkına ikaz-alarm sistemi 

vasıtasıyla duyurulacaktır. 

 

 Bu haberler ve bunların bildirilmesinde kullanılan araç ve işaretlerin çeşitleri ile bu 

haber ve işaretler üzerine yapılacak hareketler ve alınacak tedbirleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

 Tehlike Haberleri: 

 

 SARI İKAZ: Taarruz İhtimali var demektir. Üç dakika süre ile düz siren sesi verilmek 

suretiyle duyurulur. 

  

 Bu İşareti duyunca; Bina içindeki doğalgaz, havagazı, elektrik ve su ana anahtarlarını 

kapatınız. Yanan Soba, Ocak gibi şeyleri söndürünüz, kapı ve pencereleri örtünüz, perdeleri 

çekiniz, varsa maske, ilk yardım çantası( İlkyardım çantası yoksa, gazlı bez, steril pansuman, 

hazır pansuman, flaster ve lüzumlu ilaçlar gibi ilkyardım malzemelerini) pilli veya trasistörlü 
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radyo, el feneri, gemici feneri, gazocağı, mevsime göre palto, manto, pardösü ve diğer 

giyecekler gibi eşyalarla tabak, bardak, çatal, kaşık, içme ve kullanma için gerekli su ve diğer 

ihtiyaçlar daha önceden sığınak yerinde hazırlanmışsa sığınağa taşıyınız. Bu hazırlıkları onbeş 

gün sığınakta kalacağınızı var sayarak yapınız. 

 

 Dışarıda bulunuyorsanız İkaz haberini duyunca hemen sığınabileceğiniz bir sığınak 

veya sağlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura saklanınız.  

 Taşıt aracında bulunuyorsanız araçtan çıkıp dışarıdakileri gibi hareket ediniz. 

 

KIRMIZI İKAZ: Taarruz tehlikesi var demektir. Üç dakika süreyle dalgalı siren sesi 

verilmek suretiyle duyurulur.  

 

 Bu işareti duyunca; Yukarıda sayılan İkaz sırasında alınacak tedbirlerden eksik 

kalanları alınız. Eksik olan malzeme varsa onları da yanınıza alarak hemen sığınma yerine 

gidiniz. Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sükûnetle burada bekleyiniz. 

 

 Dışarıda bulunuyorsanız hemen en yakın sığınak veya sağlam bodrum, Duvar dibi, 

çukur içi gibi bir yere saklanınız. Tehlike geçti ikazına kadar sükûnetle bekleyiniz. 

 


