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Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı 

olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. 

Her ailenin, her ferdin kendi canını ve malını koruması için gereken tertibat ve malzemeyi 

kendi imkânları ile sağlaması, bir felâket halinde nasıl hareket edebileceğini bilmesi çok önemlidir.  

Çünkü Sivil Savunma hizmetleri hem hükümet hem de halk tarafından alınacak tedbirlerle 

gerçekleşir. 

Durum gerektikçe resmi kanallardan, televizyon ve radyodan size gerekli bilgiler 

verileceğinden radyo ve televizyon yayınlarını izleyiniz. Sivil Savunma ve diğer emniyet 

görevlilerinin emirlerine uyunuz. Söylentilere ve diğer haberlere inanmayınız.  

Sükûnetle ve endişesiz olarak günlük yaşamınıza ve işlerinize devam ederken aşağıdaki 

tedbirleri de alınız. 



  

1. Bulunduğunuz binada evvelce hazırlanmış bir sığınak yeri yoksa evinizin iç bölümünde 

bulunan elverişli bir odayı sığınma yeri olarak ayırınız. Burayı Sivil Savunma Teşkilâtı Birimlerinden 

temin edeceğiniz broşürlere göre hazırlayınız. 

 Sığınma yerlerinde bulundurulması gereken yiyecek, içecek, yakacak, aydınlatma, ilk yardım 

ve kurtarma malzemelerini de hazır bulundurunuz. 

 

 

2. Binanızda veya etrafında odun, kömür, gaz, benzin, kağıt, kuru ot kırpıntı, eski eşya v.b. 

gibi yanıcı maddeler varsa bunları binalardan uzaklaştırıp, yangın tehlikesi olmayacak emniyetli 

yerlerde muhafaza ediniz. 

 

 

3.  Seferberlik veya Savaş halinde ışıkların söndürülmesi ve karartma yapılması için radyo-

televizyon ve diğer yayın araçları ile anî bir duyuru yapılabileceğini dikkate alınarak ışıkların 

dışarıdan ve özellikle havadan gözükmemesini sağlamak için pencereleri örtecek siyah perde, koyu 

renk mukavva, karton, halı, battaniye gibi malzemeleri el altında bulundurunuz. 

4. Binanızda ve iş yerinizde, savaş esnasında çıkacak başlangıç yangınlarının söndürülmesi, 

yapılacak basit kurtarma ve ilk yardım işleri gibi görev ve hizmetler için iş bölümü yapıp, bina 

koruma âmiri (Yönetici) ile gerekli personeli (İtfaiyeci, İlk yardımcı, Kurtarıcı) seçerek hazır 

bulundurunuz. 

    



  

5.  Herhangi bir saldırı ve felâket halinde meydana gelebilecek olaylardan yaralıların ve 

enkaz altında kalanların acil kurtarılması, hafif yaralılara yapılacak ilk yardım, başlangıç yangınlarının 

söndürülmesi, su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinin onarılması, yıkıntıların 

kaldırılması, halkın geçici olarak barındırılması ve sosyal yardım hizmetlerinin anında yerine 

getirilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

Sivil Savunmayı öğreniniz. 

Kendiniz ve çevreniz için yararlı ve gerekli hizmetler bütünü olduğuna inanınız. 

 

 

 



  

 

TANIMI: Kimyasal özelliklerden dolayı öldürücü, yaralayıcı, tahriş edici ve aynı zamanda 

yangın çıkartıcı, insanlara, bitki ve metallere etkisi olan katı, sıvı, gaz halindeki maddelerle yapılan 

savaştır. 

 

ÖNEMİ: Yapımları kolay ve ucuz olması, tesir alanlarının çok geniş olması, tesis ve 

malzemeyi tahrip etmeden öldürücü olması en önemli özellikleridir. 

 

GENEL ETKİLERİ 

a. Solunum sistemi yoluyla alınan doz, maddenin havadaki miktarına ve kişinin kimyasal 

sahada kalma süresine bağlıdır. 

b. Sıvı kimyasal savaş maddeleri cilt tarafından emilmek suretiyle ciltte tahriş ve yaralara 

sebep olurlar. 

c. Düşük dozda kirlenen arazilerde fazla süre kalındığı takdirde gerek solunum gerekse cilt 

tarafından fazla miktarda emilme olacağından zayiatlara sebep olurlar. 

d. Bazı kimyasal savaş maddeleri kalıcıdır. Bunların kalıcılığı fiziksel özelliklerine, hava 

şartlarına, arazinin, malzemenin ve teçhizatın tipine bağlıdır. 

 

A. SALDIRIDAN ÖNCE 

1. Kimyasal savaş hakkındaki gerekli bilgileri öğreniniz, çevredekilere öğretiniz. 

2. Evinizin ve iş yerinizin iç kısımlarında penceresi en az ve korunmaya elverişli bir odasını 

sığınma yeri olarak hazırlayınız. 

3. Hazırladığınız sığınma yerine dışarıdan içeriye gaz sızmasını önlemek için pencere 

kenarlarını ve kapı aralıklarını bant, yapışkan sünger ve macun ile kapatınız. 

4. Kimyasal savaşın etkilerine karşı korunma sağlayan malzemeleri temin etmeye çalışınız 

ve kullanmayı öğreniniz. 

5. Kendi kendinize yardım ve ilk yardım esaslarını öğreniniz. 

 

 

 

 



  

B. SALDIRI SIRASINDA 

FERDİ KORUNMA 

 Evinizde veya iş yerinizde iseniz; 

 * Önceden hazırlamış olduğunuz sığınma odasına giriniz. Kapatılmış pencere ve kapı 

aralıklarına, ek önlem olarak sulandırılmış çamaşır suyuna batırılmış bez, battaniye v.b. malzeme ile 

örtünüz. 

 * Tehlike geçinceye kadar bekleyiniz. 

 * Eğer gözlerinizde yanma varsa, bu gaz sızıntısının belirtisidir. 

 * Gözlerinizi bol su ile yıkayınız. 

 * Sızıntı olduğunu tahmin ettiğiniz bölgeyi önce sulandırılmış çamaşır suyu ile daha 

sonra sabunlu su ile yıkayınız. 

 

 Dışarıda iseniz; 

 Sığınma yerlerine girmeden önce 

 * Üzerinize gaz bulaşmış olabilir. 

 * Derhâl elbiselerinizi çıkartınız. 

 * Cildinizi bol su ile yıkayınız. 

 * Yukarıdaki tedbirleri alınız. 

 

 Taşıt araçlarında iseniz; 

 * Pencere, kalorifer ve havalandırma sistemlerini kesinlikle kapalı tutarak en seri 

şekilde, sığınma yerine giriniz. 

 * Yukarıdaki tedbirleri alınız. 

 

TOPLU KORUNMA 

 * Tehlike anında en yakınınızda bulunan güvenli, kapalı bir yere giriniz. 

 * Paniğe ve heyecana kapılmayınız. 

 * Yapılacak uyarılara göre hareket ediniz. 

 

 

 



  

 

 Bir savaş tehlikesinde sivil halk ve müesseselerin gereken son hazırlık önlemlerini 

alabilmeleri için hükümetçe gerekli görüldüğü takdirde verilen ikazdır. 

  İşareti:  Radyo–Televizyon v.b. gibi yayın araçlarının aracılığı ile verilir. 

  Yapılacak İşler: 

 * Binalardaki sığınma yerlerini gözden geçirip, eksikleri tamamlayıp kullanılır hale getiriniz. 

 * Binanın çatısında ve etrafında yanıcı ve yakıcı maddeler bulundurmayınız. Karartma emrine 

uyunuz ve dışarıda hiç ışık yakmayınız. 

 

  I. SARI İKAZ 

  Saldırı ihtimali var anlamındadır. 

  İşareti: 3 dakika sürekli düz siren sesi ile verilir. 

  Yapılacak İşler: 

   İçeride iseniz; 

  * Hava gazı, elektrik ve su ana anahtarlarını kapatıp yanan ocak, tüp, soba v.s. varsa 

söndürünüz. 

  * Kapı ve pencereleri kapatıp perdeleri çekiniz ve hemen sığınma yerlerine gerekli 

malzemeleri alarak götürünüz. 

   Açıkta iseniz; 

  * Hemen saklanabilmek üzere en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum 

gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz. 

   Taşıt araçlarında iseniz; 

  * Araçtan inip açıktakiler gibi davranınız. 

  II. ALÂRM (KIRMIZI İKAZ) 

  Saldırı tehlikesi var anlamındadır. 

  İşareti: 3 dakika yükselip alçalan, dalgalı siren sesi ile verilir. 

  Yapılacak İşler: 

   İçeride iseniz; 

  * Sarı ikaz anındaki önlemlerden eksikleriniz varsa tamamlayınız. Eğer sarı ikazdan önce 

alârm (Kırmızı İkaz) verilmiş ise en kısa sürede sarı ikaza ait önlemleri alarak hemen en yakın 

sığınma yerlerine gidiniz ve korunmaya çalıştığınız yerde tehlike geçti işaretini bekleyiniz. 



  

   Açıkta iseniz; 

  * Hemen en yakın sığınma yerine, yoksa köprü altı, duvar gibi veya çukur yerlere 

saklanarak vücudunuzun açık yerlerine örtüp tehlike geçti işaretini bekleyiniz. 

   Taşıt araçlarında iseniz; 

  * Elverişli bir yerde durup açıktakiler gibi davranınız. 

  III. RADYOAKTİF SERPİNTİ VEYA KİMYASAL SALDIRI TEHLİKE İKAZI 

  Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı var anlamındadır. 

  İşareti: Kesik kesik siren sesi ile veya radyo, televizyon gibi yayın araçları ile verilir. 

  Yapılacak İşler: 

   İçeride iseniz; 

  * Alârm esnasındaki tedbirleri alınız. 

   Açıkta iseniz; 

  * En yakın sığınma yerine veya kapalı bir yere gidiniz. Vücudunuzun açıkta kalan yerlerini 

örtünüz. 

   Taşıt araçlarında iseniz; 

  * En elverişli yerde durarak sığınma yerine veya kapalı bir yere giriniz. Yakınınızda emin bir 

yer yoksa kapı ve camları kapatarak taşıt içinde kalınız., vücudunuzun açık yerlerini örtünüz. 

  

 

  Tehlike geçti anlamındadır. 

  İşareti: Radyo, televizyon, megafon v.b. gibi her tür yayın araçları ile duyurulur. Bu ikaz 

verildiğinde sığınma yerlerinden veya saklandığınız yerlerden çıkınız. 

 


