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SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU

KOMİSYONSDAKİ GÖREVİ :                     KURUMDAKİ GÖREVİ:                          ADI SOYADI:                                           
BAŞKAN       YÖNETİCİ   ………….                     
ÜYE       ÖĞRENCİ            ……………..
ÜYE                                             ÖĞRENCİ                             …………

SİVİL SAVUNMA AMİRİ       YÖNETİCİ   …………
S.S. AMİRİ YARDIMCISI       ÖĞRENCİ            …………..
ÜYE                                             ÖĞRENCİ                            …………….



AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında Kuran Kursunun en kısa sürede,

güvenli bir şekilde boşaltılması.

KAPSAM    : Bu tahliye planı Alaca İlçe Müftülüğü Merkez Kız Kur’an Kursunu kapsar.

1.BÖLÜM

GENEL DURUM

1-KURUMUN:
   
   a) ADI : …….. Kız Kur’an Kursu 
   b)  ADRESİ :…………………………..

2- BULUNDUĞU ŞEHİR         : ……………
   
3-SORUMLU AMİR               : Yönetici   

4-BAĞLI OLDUĞU KURUM : ………….. Müftülüğü
  
5-KURSUN  BİNA VE TESİSLERİ VE YAPI TARZI

  a)  SIĞINAK, DEPO, TOPLANMA YERLERİ : Sığınak yoktur. Arka bahçesinde kullanılmayan 
eşyaların bulunduğu bir depo vardır.    
  b)  BİNA YAPI TARZI                         : Betonarme.

6-KURSUN BÖLGESİ VE CİVAR   DURUMU:
………………………………………………………………..

7-İŞTİGAL KONUSU, TESİSLERİ VE KAPASİTESİ: D.İ.B. müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 
kursumuzun öğrencileri gündüzlü eğitim görmektedir. Kursumuz 3 katı T.D.V’ na ait olan lojmanla birlikte
4 katlı binada yer almaktadır.

9-ÇALIŞMA DEVRESİ VE ŞEKLİ: Kursumuz gündüzlü olup 08:30-12:00 saatleri arasında eğitim- 
öğretim yapmaktadır.

10-ÇALIŞTIRDIĞI PERSONEL ve ÖĞRENCİ SAYISI :  

   a)  YÖNETİCİ/ÖĞRETİCİ  :   ..
   b)  ÖĞRENCİ SAYISI      :   …
                               

KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLERİ

A) : İnşai Koruma ve Sığınakları :

1- Bina ve tesislerin inşai özellikleri: Betonarme

2- Sığınak yerleri: Sığınak yoktur.

B) Yangınlara Karşı Genel İhtiyati Tedbirler:



1-Binanın  yapım tarzına, iştigal konusuna ve diğer özelliklerine göre bulunması gerekli söndürme 
tesis ve araçları: Çıkabilecek yangınlara karşı yangın söndürme tüpü bulunmaktadır

2-Yangına karşı inşai özellileri ve alınacak tedbirler: İnşaat betonarme olduğu için ek tedbire gerek 
duyulmamıştır. 

3-Parlayıcı, patlayıcı ve kolayca yanıcı maddeler ve bunlara karşı alınan tedbirler:
                  a) Mutfakta doğalgaz ile çalışan ocak ve kombi bulunmaktadır.
                  b) İlgili personel bu konuda uyarılmış ve eğitilmiştir.
                  c) Olağanüstü halde doğalgaz ve elektrik bağlantıları vana ve panodan kesilecektir.

4 –Parlayıcı ve patlayıcı madde stokları: Bu madde stokları yoktur. Bunun için tedbir planlanmamıştır.
                          
5- Kursun mevzuat ve özelliğine göre yangınlara karşı alınan diğer önleme tedbirleri: 
 Yangın söndürme cihazları bulundurulmaktadır. Yangın talimatında belirtilmiştir.

I- GÖREVLENDİRME VE İŞ BÖLÜMÜ

1-Yangın sırasında mücadele için aşağıdaki ekipler kurulur.

A-Söndürme ekibi : Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve gelişmesine mani 
olmak.
B-Koruma ekibi : Kurtarılan eşyaları okumak, yangından ötürü meydana gelecek panik ve kargaşalığı 
önlemek.
C-Kurtarma ekibi : Yangın anında can ve malı kurtarmak.
D-İlk yardım ekibi : Yangın dolayısıyla yaralanan ve hastalananlara ilk yardımı yapmak göreviyle 
yükümlüdürler.

Ekipler birbirleriyle iş birliği yaparak, yardımlaşarak çalışırlar.

2-Bu ekipler amirin sorumluluk ve direktifi dahilinde hizmet görürler. Kursun durumuna ve ihtiyacına göre
yeterli olacak sayıda oluşturulur.

3-Ekiplerde bir ekip başı bulunur. Kurs yöneticisi, ekip başları ve ekip personelinin tespit ederek görev ve 
çalışma şekillerini belirtir. Buna göre faaliyetlerini sağlar.

4-Yangın anında ekiplerin sevk ve idaresi itfaiye gelinceye kadar yönetici ve yardımcılarına aittir. İtfaiye 
gelince söndürme ve kurtarma ekipleri itfaiye amirinin emrine girerler.

II-YANGINDA KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER

a)Yangın ihbar gereçleri :Yangın ihbar telefonu (110)
b)Yangın söndürme araç ve gereçleri :Yangın söndürme tüpü (kimyevi kuru tozlu veya 

karbondioksitli)   
c)Kurtarma gereçleri        :İlk yardım çantası

III-YANGIN ÇIKMASI HALİNDE YAPILACAK HAREKETLER

1-YANGIN İHBARI:

Her hangi bir yangın halinde yangını ilk gören ;
a-Telefon ederek (En iyi ihbar şekli)
b-Yangın var diye bağırarak



B) MALZEME

1-Maske
2-İlk yardım malzemesi çantası

C) MALZEMENİN BULUNACAĞI YERLER

1-Maske, ilk yardım çantası korunma amirinin belirteceği yerde

YANGIN İHBARI VE PERSONELİN HAREKET TARZLARI

1-YANGIN İHBARI:

Her hangi bir yangın halinde yangını ilk gören ;
a-Telefon ederek (En iyi ihbar şekli)
b-Yangın var diye bağırarak

2-YANGIN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE OLURSA:

a- Yangını ilk gören gerekli yangın ihbarını yapar
b- Yakınındaki yangın söndürme cihazını alarak yangına ilk müdahaleyi yapar
c- Yangın ekipleri toplama mahallerinde toplanarak derhal yangına müdahale eder
d- Yangın ihbarı;

110 nolu numaradan şehir itfaiyesine telefonla duyurulur. Ve 
1- Yangın yeri 
2- Yanmakta olan maddenin cinsi  
3- Yangının genişliği 
4- Kendi telefon numarası bildirilir

e- Ayrıca; üst birimlere bildirilir.
f- Yangın mahallinin elektriği elektrik panosundan kesilir. Doğalgaz akışı kurs dışında bulunan 

vanadan kapatılır.

YANGIN EKİPLERİ VE MALZEMELERİ

GENEL:
Kurumumuzun bina ve tesislerin yangından korunması için yangın ekipleri kurulur her eğitim öğretim yılı 
başında yeniden oluşturulur ve ilan edilir.

1- SÖNDÜRME EKİBİ

a- PERSONEL: Listesinde ilan edilmiştir.
Yangın alarmı verildiğinde mevcut yangın söndürme araç, gereç, malzeme ve cihazları ile yangının çıktığı 
yerde gerekli önlemleri alır ve yangına müdahale ederek genişlemesini önlerler. 

b- MALZEME
   1- Yangın söndürme cihazı : 1 Adet 

c- MALZEMELERİN BULUNACAĞI YERLER
1- Yangın söndürme cihazı kapısı her zaman açık olan öğretici odasında bulunmaktadır.

2- KURTARMA EKİBİ



a- PERSONEL : Yangın ihbar talimatı listesinde ilan edilmiştir.
   
b- Yangın alarmı verildiğinde; 

1- Önce canlılar kurtarılır. 
2- Yangında ilk kurtarılacak evrak ve dosya kurtarılır.
3- Diğer evrak ve eşyaları boşaltmaya hazır hale getirilir.

3-  YANGIN EKİPLERİNİN VE DİĞER PERSONELİN HAREKET TARZLARI

A- YANGIN EKİPLERİ
1- Yangın ihbarı halinde yangın ekipleri, yangın amirinin sorumluluğunda toplanarak koruma amirinin 

vereceği emirlerle yangın mahalline giderek yangına müdahale edeceklerdir. 
2- Şehir itfaiyesi geldiğinde yangın ekipleri itfaiye amirinin emrine gireceklerdir.   

                
B- DİĞER PERSONELİN HAREKET TARZLARI                                                                                  

Yangın ihbarı duyulduğunda binayı terk edecek ve Hayırlıoğlu Camii’nin bahçesinde toplanacaktır. 

4-  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

A- Yangın vukuunda görevli ve diğer öğrencilere de icabında görevler vermek suretiyle yangının 
söndürülmesine, malzemenin kurtarılmasına yardımcı olacaktır.

B- Söndürme, kurtarma ve korunma anında evrak ve malzemenin tahrip olmaması için azami dikkat 
gösterilecektir. 

C- Yangın ekiplerinde görevli personelin herhangi bir sebeple kurstan ayrılması halinde yerlerine derhal 
başka personel görevlendirilir. Ve kendilerine görevleri öğretilir. 

D- Bu talimat hükümlerine aykırı hareket edenler, görevlerinde ihmali görülenler ile yangından kurtarılan 
araç-gereç, malzeme ve dokümana zarar verenler hakkında gerekli soruşturma yapılır. 

E- Olayın oluşu 8 saat içerisinde mesajla üst kurumlara bildirilir. Ayrıca 7 gün içerisinde kaza raporu 
gönderilir.

YANGIN TALİMATNAMESİ

A- YANGIN ÇIKMAMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:

1-Elektrik tesisatına ait tedbirler
a) Binanın elektrik tesisleri elektrik iç tesisat yönetmeliği fenni şartnamesine göre yapılmış 

olduğundan herhangi bir arıza sırasında veya ek tesis yapmak gerektiği durumda ve 
durumlarda mahallin elektrik işletmesinin muvazatı altında ruhsatlı kimselere yaptırılacaktır. 

2- İlgili Tedbirler;  
a) Doğalgaz ocağı ve kombi yetkili servisin kullanım talimatları doğrultusunda öğrenciler 

bilgilendirilerek kullandırılır. 
b) Her sene kombinin bakımı yetkili servis tarafından yapılır. Gaz kaçak alarmının aktifliği sık 

sık kontrol edilir. 

1- Diğer Tedbirler: 
a- Sigara içilmesi tehlikeli olan yerlerde sigara içilmez. İzmarit söndürülmeden çeşitli yerlere 

atılmamalıdır.
b- Kurs yakınında kolayca yanabilecek toplanmış madde bulundurulmamalıdır. Kurs 

bahçesinde yangın tehlikesi doğuracak kuru ot vb. yanıcı maddeler bulunmasına müsaade 
edilmemelidir  



c- Kasten çıkarılacak yangınlara karşı her türlü emniyet tedbiri alınıp gelişmesine meydan 
vermemeye çalışılmalıdır. 

           d-  Yangın söndürme aygıtlarının üstünde veya yakınında bunların nasıl kullanılacağına ilişkin 
personelin anlayacağı bir dille yazılmış direktif bulunmalıdır.

           e- Bütün personele yangın vukuunda yerine getirilmesi gereken görev ve sorumluluklarını 
bildirilmelidir..

1) Söndürme Ekipleri: Yangın çıktığı yerde ve yanındaki odalarda gereken tedbirleri alırlar.
2) Kurtarma Ekipleri: Varsa önce canlıları yoksa yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve daha sonra 

diğer eşyaları ilgili personelin yardımı ile mümkünse çuval ve torbalara koyarak boşalmaya hazır hale 
getirirler. Binanın yangın tehlikesi görülmeyen kısımlarına taşırlar. (Binanın genel boşaltılmasına 
itfaiye amirinin, yöneticinin ve mülki amirin emri ile başlanır.)

3) Koruma ekipleri: Boşaltılan eşya ve evrakları muhafaza altına alır. Yangın söndürüldükten sonra 
eşya ve evraklar ilgili görevliye verilir. 

B- YANGIN KURUM YAKININDA OLURSA ALINACAK TEDBİRLER:

    1-Haber verme: Haber verme işi ile birlikte tehdit altında bulunan kısmın oda pencerelerindeki 
perdeler çıkarıldıktan sonra pencereler kapatılır. Evrak ve dosyalar çuvallara konularak eşya ile birlikte 
tehlikeden uzak yerlere götürülür.

SORUMLULUK VE KONTROL:

1- Elektrik tesisatı devamlı kontrol altında bulundurulur. Bakım ve kontrolü yetkili bir teknisyen tarafından
yapılır. Yapılan kontrol ve muayenelerden sonra rapor hazırlanır. Yöneticiye yazı ile bildirilir. 

2- Etrafta kağıt bırakılmaz, mesai bitiminden sonra kapılar, koridorlardaki pencere kapatılarak elektrik 
lambaları söndürülür. Doğalgaz kontrol edilerek kurstan çıkılır.

         ……………..          ……………….
    …………........ Kur’an Kursu   ……….İlçe Müftüsü     
           Yöneticisi
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