
KONTROL MERKEZİ VE KARARGÂH SERVİSİ 
 
1. KURULUŞ 

1 Kontrol Merkezi Amiri 
 1 Kontrol Merkezi Amiri Yardımcısı  
 46 Karargah hizmet personeli  
 Toplam 48 kişidir. 
 
2. KONTROL MERKEZİNİN YERİ 

Kontrol Merkezi olarak Fen Edebiyat Fakültesi toplantı odası kullanılacaktır ve 
EK-Krokide gösterilmiştir. 
 
3. TESİS VE MALZEMENİN SAKLANMA YERİ VE SORUMLUSU   

Karargâh Servisi için ayrılmış malzeme yoktur. 
 
4. PERSONELİ  

Personelin adları, soyadları, doğumları, işleri ve adresleri ile EK-1’dedir. 
 

5. KONTROL MERKEZİ AMİRİNİN GÖREVİ  

a) Karargah Servis personelini seçmek, donatımını sağlamak, servisi teşkil 
etmek, servisi sevk ve idare etmek. 

b) Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan servis personelinin yerine başka 
bir personel görevlendirmek. 

c) Servisin tesis ve malzemelerini kontrol etmek, noksanlarını 
tamamlattırmak, çalışır halde bulunmasını sağlamak 

d) Servis personelinin barışta eğitimlerini yaptırarak, yetişmelerini sağlamak. 
e) Haberleşme cihazlarından haberleri dinlemek ve dinlettirmek, her türlü 

emir haber ve raporları önemine göre ilgili birim amirlerine bildirmek. 
f) Diğer servislerden alınacak günlük raporların gereğini yapmak. 

 
6. KONTROL MERKEZİNİN GÖREVLERİ  

a) İkaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak. 
b) Sivil Savunma Servislerini sevk ve idare etmek. 
c) Üniteler arasındaki haberleşmeyi, sevk ve idareyi sağlamak. 
d) Mahalli Sivil Savunma idare kademeleri ile irtibatı ve gerektiğinde karşılıklı 

yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak. 
e) Komşu müesseselerle haberleşmeyi ve gereken hallerde karşılıklı 

yardımlaşma. 
f) KBRN tehlikelerine ait haberleri değerlendirerek Fakültemiz çevresi 

içindekilere ve bölgedeki sivil savunma idare kademelerine bildirmek.   



KONTROL MERKEZİNİN HAREKET VE FAALİYETLERİ 
(ÇALIŞMA ŞEKLİ) 

 
7. OLAĞANÜSTÜ HALDE VEYA SEFERDE: 

 
a) Göreve başlama: 

1- Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi olağanüstü halden itibaren toplanarak 
görevini başlayacak. 

2- Sivil savunma servisleri personeli gözden geçirilerek değişiklik veya 
noksanlıklar tespit edilir ve giderilir. Eğitimi eksik olanlar kısa bir eğitimden 
geçirilecektir. 

3- Malzeme ve tesisler kullanılmaya hazır hale getirilecek, seferi yerlerinde 
olmayan malzeme seferi yerlerine konulacak. 

4- Üzerinde taşınabilir şahsi teçhizat personele dağıtılarak beraberinde 
bulundurulur. Böylece her an alarma hazır olarak bulunur. 

   
b) Diğer Servislerin Hazırlığa Sevki: 

Diğer servis amirlerine olağanüstü hal bildirilerek ve hazırlıkları izlenecek. Her 
an hazır durumda olmaları sağlanacaktır. 
 

c) Muhabere ve İrtibat: 
1) Mahalli Sivil Savunma İdare kademeleriyle 

Karargâh Servisi amiri tarafından yapılacaktır. Telsiz ve telefon aracılığıyla 
irtibat sağlanır. 

2) Yakın müesseselerle 

Servis amirinin görevlendireceği personel veya personellerce yapılacaktır. 
Telsiz ve telefon aracılığıyla irtibat sağlanır. 

 
d) İkaz ve Alarm Sistemi ve Talimatı: 

1)  Mevcut alarm tesis ve araçların kimler tarafından, ne suretle kontrol ve 
çalışır halde tutulacağı. Mevcut alarm tesis ve araçlar servis amirleri tarafından 
belirli periyotlarla kontrol edilecektir. 

2) Rehberin 45 inci maddesine göre hazırlanmış bulunan bir örneği eklenerek 
talimattan personelin görebileceği, yerlere asılacağı ve bir kere daha bütün 
personele ne suretle öğretileceği. 

 
8. İKAZ VE ALARM SIRASINDA: 

 
a) İkaz ve alarm: 

İkaz alarm haberleri PTT kanalı ile Valiliğe, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 
İl Jandarma Komutanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilir. Gelen emir ve 
talimatlar (ikaz şekline göre) doğrultusunda Fakülte Dekanlığı tarafından gerekli 
önlemler alınır. 

Tehlike geçti haberi: Yukarıda sayılan kurumlar tarafından veya yayın 

organları aracılığı ile öğrenilir. Tehlike geçtikten sonra sığınaklardan çıkılarak herkes 
görevinin başına gider. 
 

b) Merkez Personelinin Tam Mevcudu İle İşbaşı Yapması: 

Mesai saatleri haricinde görevli tüm personele telefonla haber verilecektir. 
 



c) Personelin Hareketlerinin  Kontrolü: 

 İkaz veya Alarmda: İkaz ve alarm işaretlerine göre hareket edilecektir. 

 Radyoaktif serpinti tehlikesinde: Radyoaktif serpinti tehlike işareti 
verildiğinde daha önceden belirlenen sığınaklara gidilecektir. 

  



9. TAARRUZ HALİNDE  

İhbarlı taarruzda; kurumun sivil savunma servislerinin toplanma yerlerine 
gitmeleri, ikaz-alarm muharebe irtibatlarının kontrollerinin yapılması, kurum 
personelinin korunma yerlerinden istifadeleri için gerekli tertibatın alınması sağlanır. 
İhbarsız taarruzda; alarm işaretlerinin elektrikli sirenlerle verilmesi ve personelin 
çalışma yerlerindeki binaların alt kat ve korunma yerlerinde emniyetleri sağlanır. 
 
10. TEHLİKE GEÇTİKTEN SONRA  

a) Tehlike Geçti Haberlerinin Yayılması  

Devlet radyo ve televizyon ile sivil savunma idare merkezlerinden, PTT kanalı 
ile verilecek tehlike geçti haberleri alındıktan sonra kurum personeline duyurulur 
 

b) Personelin Hareketi 

Tehlike geçti (beyaz ikaz) haberi üzerine korunma yerlerinde bulunan personel 
çalışma yerlerine sükûnet ile giderler. Bu hareketin kontrolü emniyet ve kılavuz 
servislerince sağlanır. 
 

c) Hasar ve Zayiatın Tespiti  
Tehlike geçti (beyaz ikaz) dan sonra kurumda meydana gelen hasar ve zayiat, 

kısımların görevli sivil savunma servisleri ve diğer personeli tarafından görülen hasar 
ve zayiatın yerleri ile ne gibi hasar ve zayiat olmuş ise Kontrol Merkezi ve Karargah 
Servisine ve ilgililere bildirirler. Tespit edilen hasar ve zayiatın yer, cins ve miktarı 
hazırlanacak raporu gerekiyorsa krokisi ile birlikte Fabrika yönetimine bildirirler. 
 

d) Servislerin Faaliyetleri 

Tehlike geçti (beyaz ikaz) haberi üzerine sivil savunma servisleri kendi 
kısımlarında meydana gelen hasar ve zayiatın tespiti için, kendi bölgelerindeki 
kontrolü yaparlar. Her ihtimale karşı yeniden verilecek bir alarma hazırlıklı bulunmak 
üzere, kontrol merkezindeki çalışma şekillerine görülen aksaklıklar ve/veya 
noksanlıklar varsa giderilir. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra, servis personeli 
şahsi teçhizat ile birlikte kısımlarından esas vazifeli olan işyerindeki çalışmalarına 
devam ederler.  
 

e) Yardımlaşma  
Şehirlerde meydana gelebilecek hasar ve zayiatın önlenmesi bakımından 

Düzce Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, herhangi bir yardım 
istenildiğinde, mevcut imkânlarla, hastane, itfaiye, ilk yardım, kurtarma gibi( araç ve 
özel araçlarla) fabrikanın tüm imkânları ile yardım çalışmalarına katılacaktır. 
 

f) KBRN Maddeleri  
Bu maddelerin bulaşmış olabileceği yer ve sahalar ancak radyolojik servislerin 

kullanabileceği cihazlarla tespit edilebilir. Böyle bir tehlikeye maruz kalındığında İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istenecek, İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğünün önderliğinde gerekli tedbirler alınmaya çalışılacaktır. 
 

g) Son Durumun Tespit ve Bildirilmesi 

Fakülte bünyesi içinde ve diğer bölümlerde meydana gelecek hasar ve 
zayiatın tespiti; her bölüm tespitini yaptıktan sonra Karargâh Servisine bildirilecek ve 
orada toplanan bilgiler bir rapor halinde Fakülte yönetimine sunulacaktır. Yönetimin 



talimatları doğrultusunda hazırlanan rapor Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne, Düzce 
Valiliğine ve Düzce Harekât Merkezine bildirilecektir. 
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