
 

 

Dışarıda iseniz; 

 Rüzgârı daima arkanıza alarak hareket edin 
yüksek yerlere ulaşmaya çalışın 

• Sığınma yerlerine girmeden önce; üzerinize gaz 
bulaşmış olabilir. Derhal elbiselerinizi çıkartıp 
bir poşet içine koyun. 

• Cildinizi bol su ile yıkayın ve yukarıdaki 
tedbirleri alın.  

Araçta iseniz;  

• Pencere, kalorifer ve havalandırma sistemlerini 
kesinlikle kapalı tutarak en seri şekilde sığınma 
yerine girin.  

• Mümkün olduğunca yüksek yerlere gitmeye 
çalışın, çünkü birçok kimyasal savaş gazları 
havadan ağırdır ve her zaman yere çökerler. 

Kimyasal Saldırıdan Korunma ve İlk Yardım  

Toplu Korunma;  

• Tehlike anında yakınınızdaki güvenli, kapalı bir 
yere girin, paniğe ve heyecana kapılmayın, 
yapılacak uyarılara göre hareket edin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kişisel Korunma; 

• Varsa gaz maskesi takın. Sis ve duman içine 
girmeyin.  

• Vücudumuzun mümkün olduğunca açıkta kalan 
yerlerini örtün. 

• Daha önce korumaya almadığınız açıktaki 
yiyecekleri yemeyin.  

• Açık su kaynaklarındaki suları içmeyin. 
• Üzerinize gaz bulaşmışsa çıkartıp poşet içerisine 

koyun ve hemen temiz bir elbise giyin. 

İlk Yardım; 

• Gazdan gözünüz etkilenmişse bol su ile yıkayın. 
• Yüzünüzü, kulağınızı ve boynunuzu sabunlu su 

ile temizleyin. 
• Mümkün olduğunca hareketten kaçınılarak, 

lüzumsuz enerji sarf etmeyin. 
• Gazdan etkilenen kişiyi yürütmeyin, 

konuşturmayın ve suni solunum yapmayın 
çünkü kirlilik size de bulaşabilir, derhal sağlık 
kuruluşuna haber verin. 

• Etkilenen kişiye alkollü içki ve sigara 
kullandırmayın. 
 
 
 
 

 
 
 

UNUTMAYIN!!! Kimyasal silah kullanıldığında çok az 
vaktimiz olacaktır. Bu yüzden panik yapmadan, 
sakin olarak, uyarıları dikkate alarak hareket 
etmeniz hayati önem taşımaktadır. 
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KBRN/Kitle İmha Silahı Nedir? 

Toplu ölümlere ve yaralanmalara, kalıcı veya 
geçici çevresel kirlenmelere ya da büyük yapısal 
hasarlara sebep olabilecek silahlara verilen isimdir. 
Bunlar; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer 
Silahlardır. 

 

 

 

1. Kimyasal Silah Nedir? 

İnsanları; öldürmek veya yaralamak suretiyle saf 
dışı bırakmak, besin kaynaklarını yok etmek, besin 
stoklarını kirletmek, ekonomik öneme sahip 
unsurları işlemez hale getirmek, teröre ve paniğe 
sebep olmak amacıyla kullanılan yüksek zehirleme 
potansiyeline sahip kimyasal maddelerdir. Kimyasal 
ajanlar;  

 

 
 

Sinir Ajanları (Sârin, Tabun ve Vx gazları)  
Yakıcı Ajanlar (Hardal ve Levizit gazları) 
Boğucu Ajanlar ( Klor, Fosgen ve Difosgen gazları)  
Kan Zehirleyici Ajanlar ( Siyanür ve Siyonojen klorür 
gazları)  

Kimyasal Saldırı Belirtileri 

 Ölü hayvan veya kuşlar,  

 Toplu yaralanma ve ölüm olayları, 
mağdurlardaki hastalık belirtileri 

• Gökyüzünde serpinti veya sis görünmesi 
• Atılan top ve diğer silahlara göre daha az bir 

patlama sesi duyulur.  
• Badem ve sarımsak gibi normalde olmayan 

kokular hissedilir. Çevrede şüpheli yağ ve su 
damlacıkları görülür. 

• Gözlerde aniden yaşarma, bulantı ve kusma,  
ani baş dönmesi, göğüs ağrısı ile nefes almada 
zorluk, burun akması, deride kızarıklık veya 
kabarcık olması gibi belirtiler oluşur. 

Kimyasal Saldırılardan Nasıl Korunuruz? 

Kimyasal Saldırıdan Önce Yapılacak Hazırlıklar; 

• Kimyasal savaş hakkındaki gerekli bilgileri 
öğrenin, çevrenizdekilere öğretin. 

• Ev ve işyerinizin iç kısımlarında penceresi en az 
ve korumaya elverişli bir odasını sığınma yeri 
olarak hazırlayın. 

• Sığınma odasında; ilk yardım kiti, el feneri, pilli 
radyo ve yedek pil, telefon, havlu, plastik örtü, 
çamaşır suyu, bant ve makas bulundurun. 

• Hazırladığınız sığınma yerine dışarıdan içeriye 
gaz sızmasını önlemek için pencere kenarlarını 
ve kapı aralıklarını bant, yapışkan sünger ve 
macunla kapatın. 

• Kimyasal savaşın ektilerine karşı korunma 
sağlayan malzemeleri temin etmeye çalışın ve 
kullanmayı öğrenin. İlk yardım esaslarını 
öğrenin. 

• Besinlerinizi gaz geçirmeyen cam ambalaj veya 
kutularda koruyun. 

• İkaz ve alarm işaretlerini öğrenin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasal Saldırı Sırasında Alınması Gereken 
Önlemler 
Evinizde veya işyerinizde iseniz; 

• Önceden hazırlamış olduğunuz sığınma odasına 
girin. Kapatılmış pencere ve kapı aralıklarını, ek 
önlem olarak sulandırılmış çamaşır suyuna 
batırılmış bez, battaniye veya havlu ile örtün. 

• Tehlike geçinceye kadar bekleyin.  
• Eğer gözlerinizde yanma varsa bu gaz 

sızıntısının belirtisidir. Gözlerinizi bol suyla 
yıkayın. 

• Ağzınızı ve burnunuzu, arasında ıslatılmış 
pamuk konulmuş bez yâda havlu ile örtün. 

• Radyoyu dinleyin ve açıklamalara uyun.  
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