
İKAZ VE ALARM
İŞARETLERİNİ

BİLİYOR MUSUNUZ?

TEHLİKE GEÇTİ İKAZI
Tehlike geçti işareti, basın yayın
anons sistemleri vb. araçlarla

duyurulur.

Afet ve Acil Durum
çantanızı yanınıza
alarak hızlı adımlarla
binayı terkedin.

Deprem anında
sakin kalın

Balkon,
merdiven ve
asansörlerden
uzak durun.

Çök ,kapan, tutun
hareketiyle hedefinizi
küçültün.

Yangın ve patlamaları
engellemek için ocağı
su vanasını ve gaz
kokusu alınmıyorsa
elektrik şalterini
kapatın.

e Devlet üzerinde
size belirtilen en yakın
toplanma alanına
yürüyerek gidiniz

Yetkililer çağrıda
bulununcaya kadar
toplanma alanında
kalın.

Toplanma alanından
barınma alanına geçiş
için yetkililerin
yönlendirmelerini
bekleyin.

Acil yardım araçlarının
hızla ulaşım sağlamaları
için ilk 6 saat aracınızı
kesinlikle kullanmayın
ve trafiğe çıkmayın.

İletişim sistemlerinin
kilitlenmemesi amacıyla
operatörünüzün
üzerinden arama
yapmayın.

SMS ve İnternet
tabanlı uygulamaları
tercih edin.
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BEYAZ İKAZ

• Sığındığın yerden çık
• Yardım gerekiyorsa görevlilerin seni
bulması için işaret ver
• Farkettiğin bir sağlık sorunun varsa en
yakın sağlık merkezine git.
• Görevlilere, varsa hasta ve yaralılara
yardım et

DOĞRU BİLGİ

HAYAT
KURTARIR



Hava saldırısı ihtimalinin olduğunu 
işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süreli 

düz siren sesi ile duyurulur.

Bu ikazı duyunca;
AÇIK ALANDAYSANIZ

SARI İKAZ

• Yakındaysan, evine ve işyerine git.
• Evine, işyerine yakın değilsen, gerektiğinde 
saklanmak için;
     • Yakındaki genel sığınıklara,
     • Sığınma yerlerine
     • Sağlam pasajlara,
     • Yeraltı geçitleri, dehlizler,       
       bodrumlar, duvar dipleri, çukurlar           
       gibi sığınmaya elverişli yerlerin              
       yakınlarına git.

• Gaz, elektrik ve su anahtarlarını kapat.
• Yanan ocak veya sobayı söndür.
• Açık kapı ve pencereleri kapat, perdeleri çek.
• Sığınak/sığınma yerini hazır bulundur.
• Kapalı kaplar içindeki yiyecek ve içecekleri 
sığınağa/sığınma yerine götür.
• Koruyucu maske, ilkyardım çantası, el feneri 
vs. mevsimine göre giyecekleri yanına al.
• Gerektiğinde sığınağa/sığınma yerine gitmek 
için hazır ol

• Yakındaysan, evine, işyerine git veya şehir 
dışına çık yada aracı terk ederek “AÇIK 
ALANDA” gibi hareket et

KAPALI ALANDAYSANIZ

ARAÇTAYSANIZ

Hava saldırısı tehlikesinin olduğunu  
işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika 
süreli dalgalı siren sesi ile duyrulur.

Bu alarmı duyunca;

AÇIK ALANDAYSANIZ
• Derhal sığınağa ve sağlam bodrum, 
duvar dibi, çukur gibi bir yere sığın.
• "Tehlike geçti" işaretine kadar sakince 
bekle.

• Derhal sığınaga gir.
• "Tehlike geçti" işaretine kadar sakince 
bekle

• En elverişli yerde aracı terk et
• "Açık alanda" gibi hareket et.

KAPALI ALANDAYSANIZ

ARAÇTAYSANIZ

KBRN (kimyasal - biyolojik - radyolojik 
- nükleer) tehlikesini işaret eden bu 
alarm; 3 dakika süreli kesik - kesik 
devam eden siren sesi ile duyurulur. 
Tehlikenin türü basın yayın, uyarı 
sistemleri vb. araçlarla duyurulur.

Bu ikazı duyunca;

AÇIK ALANDAYSANIZ
• Vücudunun açık yerlerini ört.
• Derhal en yakın sığınağa, sığınma yerine 
veya kapalı bir alana gir
• “Tehlike Geçti” işaretine kadar sakince 
bekle

• Radyoaktif tehlike varsa derhal sığına gir.
• Kimsayal tehlike varsa derhal üst 
katlardaki sığınma yerine git.
• “Tehlike Geçti” işaretine kadar sakince 
bekle

• En elverişli yerde durarak “Açık Alanda” 
gibi hareket et.
• Dışarıda emin bir yer yoksa; aracın kapı 
ve pencereleri ile havalandırmayı kapat, 
vücudunu ört ve araçta kal.

KAPALI ALANDAYSANIZ

ARAÇTAYSANIZ

KIRMIZI ALARM SİYAH ALARM


