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Bu kitabın tüm hakları saklıdır 

İmtiyaz sahibi dışında hiç kimse tarafından, hiçbir yöntemle hem dijital 

ortamda hem yazılı şekilde kısmen ya da tamamen kopya edilemez, 

çoğaltılamaz, çıktı alınamaz, tercüme edilemez, yayınlanamaz, basılamaz, 

kiralanamaz, satılamaz. Kitap içeriğinden, yazılı izin olmaksızın alıntı 

yapılamaz. Kitabı satın alan kişinin bir başkasının da kitabı okuması 

amacıyla, mail yoluyla ya da başka yollarla başka bir bilgisayara, e-book 

reader cihaza ya da mobil telefona aktarım yapması, çıktı alıp elden vermesi 

telif hakkı ihlalidir. Alıcının ismi ve mail adresi ile elektronik olarak 

imzalanmış bu kitap ve ekleri, var olan cihazınızdan konum olarak uzakta 

başka cihazlarda açıldığında sistem tarafından tespit edilir ve alıcı hakkında 

yasal işlem başlatma hakkımız saklıdır.  

info@krizeson.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@krizeson.com


 
Krize Son 

Kriz durum tespiti için kontrol listesi 

- Yaşanan durum senin hedeflerini tehdit ediyor mu? 

 

- Yaşanan durum senin günlük yaşamını etkileyecek mi? 

 

- Ortaya çıkan durum sürpriz mi? 

 

- Bu olasılığın ortaya çıkması ihtimaline karşı hazırlık yaptın mı? 

 

- Bu gelişme karşısında senin ihmali var mı? 

 

- Senin bu konudaki öncelikli hedeflerin nedir? 

 

- Söz konusu durum senin öncelikli hedeflerini tehdit ediyor mu? 

 

- Yaşanan süreç ile ilgili en iyi iki senaryo nedir? 

 

- Yaşanan süreç ile ilgili en kötü iki senaryo nedir? 

 

- Başarısızlık senaryosu veya kötü senaryo gerçekleşirse, sana ne 

kadar zarar verebilir? 

 

- Acil karar almak gerekiyor mu?  

 

- Alınacak kararların ne şekilde uygulanması lazım? 

 

- O kararlar senin için hangi alternatif maliyeti doğuracak? 

 

- Kararların uygulanması senin ve çevren için bir “değişim” veya 

“dönüşüm” gerektiriyor mu? Hazır mısın? 
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Listeler 

En başından beri ifade ettiğim gibi her zaman her kriz ihtimali konusunda 

elinin altında yazılı materyal bulundurmalısın. Çünkü süreç başladığında 

telaşla “acaba ben ne yapacaktım” diye düşünmenin çok fazla faydası 

olmaz. 

Alışveriş listesi 

Aşağıdaki liste örneğini hemen her kriz ve kriz öncesi için tasarlayıp, 

değerlendirebilirsin. Bu konuda birtakım püf noktalara dikkat etmek gerekir. 

Kriz hazırlığı listesini, o listeden faydalanacak kişilere göre belirle. Ayrıca 

söz konusu alışveriş ile temin edeceğin malzemenin kaç kişiye kaç öğün 

yeteceğini dikkate al. Diğer malzemenin de işlevselliğine göre, kaç defa 

kullanmaya yeteceğini de hesapla. Daha sonra alışveriş listesinin arkasına 

bu bilgileri yaz ve listeyi söz konusu malzeme ile beraber sakla. Böylelikle 

yanlış malzeme almaktan ve yanlış kaynak kullanımından kurtulursun. 

 

Diğer taraftan şunu aklından çıkarma, krizler tsunami gibi veya deprem gibi 

birden gelir. Kriz başladıktan sonra her şey için artık çok geç kalınmıştır. O 

zaman noktasından itibaren market aramak, bakkal sormak ve saire fazlaca 

bir işe yaramaz. Kriz başladığı anda, kriz yönetimini başlatabilmek için, 

krizin birinci saniyesinde sistemin hazır olması lazım. Ayrıca yapılan 

alışverişin doğru şartlarda depolanması ve muhafaza edilmesi de hayati 

derecede önemli. Keza malzemenin kriz odasına yakın bir noktada yer 

alması da en doğrusu olur. Malzemenin en azından bir bölümü için 

arabanın bagajı veya başka güvenli bir yer de düşünülebilir. 
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Alışveriş listesi 

      

Alındı Ürün Miktar Marka 
Ürün 

grubu 
Mağaza 
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Cari stok kontrol listesi 

(Her gün güncelleyin) 

İçme suyu  

 

Kullanım suyu 

Litre; 

 

Litre 

 

Konserveler 

 

Tür: 

 

Adet 

: 

Un 

 

Bulgur 

 

Şeker 

 

Çay 

 

Kahve 

Kilogram: 

 

Kilogram: 

 

Kilogram: 

 

Kilogram:  

 

Kilogram: 

 

Bakliyat 

 

 

Türler 

 

 

Kilogram 

: 

Pil Adet: 
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Hijyen malzemeleri 

 

 

Tür: 

 

Adet: 

Isınma imkanları 

 

 

Adet: 

 

Kullanım adedi/süresi: 

 

Savunma imkanları: Adet: 

İlaçlar 

 

 

Sağlık malzemeleri 

Türü 

 

Kutu  

 

Şişe 

Kriz çantalarındaki 

malzemeler 

 

 

 

Kriz başında kontrol listesi 

 

Olası bir şiddet dalgası söz konusu olduğunda, şehir ayaklanması, 

Vandalizm, iç savaş ve hatta savaş söz konusu olduğunda bu liste işine 

yarar. 

1. Listeler ve hazırlık belgeleri basıldı mı? 

2. Herkes ne yapacağını ve görev paylaşımını biliyor mu? 
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3. Banyo “kriz odası” olarak hazır mı? 

4. İçme suyu tedariki yapıldı mı? 

5. Evdeki küvet, kova ve benzeri malzeme ile kullanma suyu depolandı 

mı? 

6. Evde kişi başına birer kasa maden suyu hazır mı? 

7. Gerektiğinde suyu dezenfekte etmek için klor hapları hazır mı? 

8. Öncelikli ilaçlar ve tıbbi malzemeler kontrol edildi mi? 

9. İlk yardım çantası tamam mı? 

10. Isınma ve pişirme için gerekli hazırlıklar yapıldı mı? 

11. Dayanıklı gıda ürünleri alındı mı? 

12. Fasulye, bezelye, pirinç, bulgur, makarna, konserveler depolandı mı? 

13. Çocuk varsa süt tozu, ayrıca şeker, un, tuz, katı yağı, sıvı yağı, 

baharat, soğan, sarımsak ve turşu depolandı mı? 

14. Temizlik malzemeleri tamamlandı mı? 

15. Işık ve ısı sağlamak için gerekenler hazır mı? 

16. Kibrit, çakmak, mum, reşo yakıtı gibi malzemeler hazır mı? 

17. Atık yönetimi ve gerektiğinde paketleme için yeterli miktarda çeşitli boy 

çöp torbası alındı mı? 

18. Çatı, kapı ve pencere gibi yerlerin yalıtımı denetlendi mi? 

19. Çatı, kapı ve pencerelerin güvenliği temin edildi mi? 

20. Pencerelerde karartma için ve patlama anında şarapnel etkisi önlemek 

için koli bandı ile tedbir alındı mı? 

21. Kuru ve yedekli giyim malzemesi sağlandı mı? 

22. Herkesin bot veya postal gibi ayakkabısı hazır mı? 

23. Güvenlik tedbirleri ve olanakları hazır hale getirildi mi? 

24. Gerekli hallerde ödemeler neyle ve nasıl yapılacak? 
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25. Para ve benzeri değerli eşyalar nasıl saklanacak? 

26. Aile içi ve yakın çevre ile haberleşme nasıl yapılacak? 

27. Acil durum sırt çantaları hazır mı? 

28.  Cep telefonu ve tablet için şarj kablosu nerede? 

29.  Madenci fenerleri, el fenerleri ve bolca pil tamam mı? 

30. Aracın deposu dolu mu? 

31. Aracın bagajında çadır, acil durum çantası ve benzeri kamping 

malzemesi hazır mı? 

32. Bütün hazırlıklar gerektiğinde bir hafta dış dünyadan bütünüyle izole 

yaşamaya uygun mu? 

33. Acil tahliye planı hazır mı? 

34. Acil tahliye sonrasında uygulamaya konulacak plan nedir? 

 

Acil durum sırt çantası 
 

İster doğa tutkunu ol, istersen depremden savaşa kadar her kötü olasılığın 

gerçekleşmesi halinde evden acil tahliye gerçekleştirmiş ol, bu çantaya 

ihtiyacın var. Bu çanta senin yeni hayatının başlangıcını sağlayabilir. Acil 

durum sırt çantası sana sadece dağ başında değil, kriz zamanında 

metropolde de gerekli… 

 

1- Ateş yakmak için çakmak. 

2- Pense-çakı kombinasyonu ve/veya güçlü bir bıçak 

3- Suyu temizlemek için klor tableti 

4- Ağrı kesici, vitamin, kolonya,  

5- Düdük 



 
Krize Son 

6- Kuru yedek kıyafet ve çorap. 

7- Buf veya bandana 

8- Parmaksız eldiven 

9- İp 

10- Olta 

11- Pusula 

12-  Mum 

13- Poşet (su toplamaktan balık avlamaya, çamaşır yıkamaktan, suya 

yalıtıma kadar işe yarar) 

14- El feneri ve madenci feneri, bol pil 

15-  Uyku tulumu, küçük tip çadır 

16- Polar battaniye 

17-  Su matarası  

18- Kampçı tipi çatal-kaşık-bıçak, 

19- Sıcak ve soğuk içecek için kap 

20- Pişirme, kaynatma ve yemek için kap 

21-  Kahve (kafein için) 

22- Güneş yanığına ve su toplamalarına karşı vazelin. 

23- Bir paket plastik kelepçe (her türlü bağlama için) 

24- Turnike lastiği (sapan yapmak ve kanama durdurmak için) 

25- Gıda (pirinç, makarna, konserve) 

Acil telefon numaraları 

Alo Doktor: 113 

Alo Gıda: 174 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zehir Danışma Hattı: 114 
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Böcek, Akrep, Yılan Sokmaları ve Her türlü Zehirlenmelerde arayıp 

danışabilirsiniz. 

Alo Gürültü: 176 

Alo Post: 169 

Alo RTÜK: 178 

Alo Sahil Güvenlik: 158 

Alo Trafik: 154 

Alo Turizm Bilgi: 170 

Alo Tüketici: 175 

Alo Valilik : 179 

Alo Zabıta: 153 

Ankesör Arıza: 122 

Arıza İhbar: 102 

Arıza Takip: 101 

Cenaze Hizmetleri: 188 

Çağrı Servisi: 133 

Çevre Bilgi: 181 

Data Arıza: 124 

Doğalgaz Arıza: 187 

Elektrik Arıza: 186 

Fonotel: 141 

Hızır Acil Servis: 112 

Jandarma İmdat: 156 

İş ve İşçi Bulma Kurumu: 180 

Kablo TV Arıza: 126 

Kadın ve Sosyal Hizmetler: 183 
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Kan Bilgi Merkezi: 173 

Kod Danışma: 199 

Kodlu Arama: 168 

Masal Müziği: 4441166 

Orman Yangın İhbarı: 177 

Milletlerarası Kayıt: 115 

Polis İmdat: 155 

Posta Kodu Danışma: 119 

Radyo-TV Arıza: 125 

Ruhsal Bunalım Danışma: 182 

Sağlık Danışma: 184 

Su Arıza: 185 

Şehirlerarası Kayıt: 131 

Tele Bilgi: 144 

Tele Bilgi: 146 

Tele Bilgi: 147 

Telefon Arıza: 121 

Telekom Hizmet Danışma: 161 

Teleks Arıza: 123 

Türk Telekom Borç Sorma: 163 

Uyandırma: 4441135 

Uyuşturucu Bilgi: 171 

Vergi Danışma : 189 

Yangın İhbar: 110 

Yerinde Olmayan Abone: 134 

Turkcell Bilinmeyen Numaralar Servisi: 11832 
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Vodafone Bilinmeyen Numaralar Servisi :11842 

İnsan Ticareti Mağdurlarına Yardım ve İhbar Hattı: 157 

Avea Bilinmeyen Numaralar Servisi: 11855 

Kriz odası kontrol listesi 

 

1- İlk yardım çantası 

2- Güvenlik tedbirleri 

3- Uyumak için yere sermeye uygun malzeme 

4- Yedek içme ve kullanma suyu, mümkünse büyük miktarda. 

5- Dayanıklı gıda ürünleri, konserve gıdalar. 

6- Kişi başına bir tabak, bir kaşık, bir kupa. 

7- Gaz ocağı veya kamping ocağı 

8- Atık yönetimi için naylon torbalar, çöp torbaları 

9- Aydınlatma, mum, el feneri, madenci feneri, bol pil.  

10- Kapı altı veya benzeri, hava akımının olası olduğu yerler için keçe 

veya torba içerisinde kum. 

11- Acil durum sırt çantaları 

12- Geç eriyen mavi buz kutusu ve portatif buzluk 

13- Sıcak ve soğuk içecek için termos 

14- Sıcak su torbası 

15- Dış dünya ile iletişim için cep telefonu, pilli radyo, kulaklık, mümkünse 

laptop veya tablet ile şarj kabloları. 

16- Kullanıcıların kişisel özel gereksinimleri. 
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17- Eğer pencere varsa karartma için koyu renk örtü ve hem örtü için 

hem de olası patlamadan en az derecede etkilenmek için cama 

yapıştırılmak üzere koli bandı. 

18- Temizlik malzemesi 

19-  Isıtıcı 

20-  Kitap ve oyuncak gibi oyalanmak için, meşgul edebilecek eşyalar. 

İlk yardım çantasında neler olmalı? 

 

Her ne kadar pek çok kimse için “ilk yardım çantası”, sadece araç 

muayenesi ve trafik kontrolünde gösterilmesi gereken zorunluluk olsa da 

gerçekte hayat kurtarır. 

İlk yardım çantasının amacı hayatın tehlikeye girdiğinde acil müdahaledir. 

Sadece trafik kontrollerinde cezadan kurtarmaya değil hem araçta hem 

kazada hem de doğada-her yerde- hayata tutunmaya yarar. İlk yardım 

çantası mutlaka olmalıdır, her yerde olmalıdır ve her çantada şunlar 

bulunmalıdır; 

1- Suni solunum maskesi 

2- Sargı bezi  

3- Steril hidrofil gazlı bez  

4- Sargı bezi 

5- Flaster 

6- Çengelli iğne 

7- Elastik bandaj  

8- Yara bandı 

9- Makas 
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10- Pamuk 

11- Eldiven 

12- Tentürdiyot 

13- Oksijenli su 

14- Plastik yaygı 

15- Alüminyum yanık örtüsü 

16- Cımbız 

17- Turnike 

18- Düdük 

19- El feneri veya madenci feneri 

20- İlk yardım kılavuzu 

Tabiatta ayakta kalmak için acil durum sırt çantası 

 

Çeşitli nedenlerle tabiatta olabilirsin. Belki macera ve spor için, belki kriz 

şartları nedeniyle krizin sıklet merkezinden uzaklaşmak için… Her olasılıkla 

tabiatta ayakta kalmak için “akıl”, “güç”, “dayanıklılık” ve “disiplin” gerekir. 

O nedenle sırt çantasında şu malzemeler yer almalı; 

1- Uzun kollu pamuklu fanila 

2- Kısa kollu pamuklu fanila 

3- İç çamaşırı  

4- Şapka, bere veya başlık 

5- Tam veya kesik parmaklı eldiven 

6- Eşarp, fular, buff ve bandana 

7- Su geçirmeyen üst giyim 

8- Uzun kollu gömlek veya s-shirt 
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9- Kazak 

10-  Pantolon  

11-  Panço veya yağmur geçirmez giysi 

12-  Yürüyüş veya trekking ayakkabısı 

13-  Yedek çoraplar 

14-  Pusula ve kol saati 

15-  Uyku tulumu 

16-  Mat 

17- Basit olta (kasnak) 

18- Pil 

19-  El feneri, madenci feneri 

20- Hamak 

21-  Küçük çadır 

22-  Su geçirmez paketlerde kibrit 

23-  Çakmak 

24- Bıçak 

25- Küçük testere veya nacak 

26-  Çengelli iğne 

27- Mum 

28-  Balık avı malzemesi 

29-  Su için matara (yedekli) 

30-  Klor hapı  

31-  Ağrı kesiciler 

32-  Konserve gıdalar 

33- Konserve açacağı 

34-  Enerji barı, kurutulmuş et, basit şekerlemeler  
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35-  Tuz, biber 

36- Çay, kahve, şeker  

37-  Yakılacak ateşin üstünde, taşlara yaslı biçimde kullanmak üzere 

ızgara teli 

38-   Yemek kap, içmek için kupa/fincan ve kaşık veya kampçı için olan 

çatal-kaşık-bıçak seti 

39-  Harita  

40-  Alışveriş için ödeme aracı olarak kabul edilen ne varsa 

41-  Kimlik kartı 

42- Kalem ve not defteri 

43-  Diş fırçası, diş macunu 

44- Sabun 

45-  Islak mendil 

46-  Sivrisineklere karşı sprey veya losyon 

47-  Güneş kremi ve/veya vazelin 

48-  Güneş gözlüğü 

49-  Küçük pilli radyo 

50-  Dürbün 

51- Tıraş bıçağı, tıraş ve işaret için ayna  

52- Plastik kelepçe, cırt 

53-  Wd40 

54- Turnike lastiği 

55- İp 
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Türkiye’nin fırtına takvimi 

 

İster kırsalda yaşa ister bir metropolde… İster açık havada çalış ister evden 

çıkmadan yaşa… Hiç fark etmez! Fırtınaları bilmen için, fırtınada ormanda 

kaybolman gerekmiyor.  Her durumda bu takvimi bilmek gerekli... 

 

OCAK 
 

ŞUBAT 
 

1 Ocak Fırtına (3 gün) 1 Şubat Hamsini Fırtınası (3 gün) 

9 Ocak Zemheri Fırtınası 5 Şubat Fırtına 

12 Ocak Fırtına (2 gün) 11 Şubat Fırtına (3 gün) 

14 Ocak Karakancaloz Fırtınası 13 Şubat Fırtına 

18 Ocak Fırtına (2 gün) 20 Şubat Fırtına 1. cemre (Havaya) 

24 Ocak Kışın Şiddeti 23 Şubat Fırtına 

30 Ocak Ayondon Fırtınası (2 gün) 27 Şubat 2. Cemre (Suya) 

30 Ocak Zemherinin sonu 
  

 

MART 
  

 

NİSAN  

1 Mart Fırtına 7 Nisan Kırlangıç Fırtınası 

6 Mart 3. cemre (Toprağa) 12 Nisan Fırtına (3 gün) 

11 Mart 

Kocakarı Soğukları 

(Berdül’aczin 

başlaması) 

18 Nisan Kuğu Fırtınası 

12 Mart Husüm Fırtınası 21 Nisan Sitte’i Sevr’in başı 
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15 Mart Fırtına 26 Nisan Sitte’i Sevr’in sonu 

17 Mart Berdül’aczin sonu 28 Nisan Fırtına (3 gün) 

24 Mart 
Koz Kavuran 

Fırtınası   

26 Mart Çardak Fırtınası 
  

29 Mart Fırtına (2 gün) 
  

 

MAYIS  

 

HAZİRAN  

4 Mayıs Çiçek Fırtınası 3 Haziran Fırtına (2 gün) 

8 Mayıs 
Fırtına (Doğu 

rüzgarları) 
9 Haziran Fırtına (2 gün) 

11 Mayıs Mevsimsiz soğuklar 22 Haziran Gündönümü Fırtınası 

16 Mayıs Filizkıran Fırtınası 27 Haziran Kızıl Erik Fırtınası 

20 Mayıs Kokulya Fırtınası 
  

22 Mayıs Ülker Fırtınası 
  

30 Mayıs Kabak Meltemi 
  

31 Mayıs 

Bevarih 

rüzgarlarının 

başlaması 
  

 

TEMMUZ  

 

AĞUSTOS  

1 Temmuz Yaprak Fırtınası 3 Ağustos Fırtına (Marmara) 

3 Temmuz Sam Yelleri 14 Ağustos Fırtına 

6 Temmuz Fırtına 17 Ağustos Fırtına 
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9 Temmuz Çark Dönüşü Fırtınası 20 Ağustos Fırtına (2 gün) 

11 Temmuz 
Bevarih rüzgarları 

sonu 
23 Ağustos Sam yellerinin sonu 

16 Temmuz Fırtına (2 gün) 31 Ağustos Mercan Fırtınası 

18 Temmuz Sıcakların artması 
  

26 Temmuz Kara Erik Fırtınası 
  

 

EYLÜL  

 

EKİM  

6 Eylül 
Bıldırcın Geçimi 

Fırtınası 
1 Ekim Turna Geçimi Fırtınası 

13 Eylül Çaylak Fırtınası 4 Ekim Koç Katımı Fırtınası 

19 Eylül Fırtına 9 Ekim 
Yaprak Dökümü 

Fırtınası 

24 Eylül 
Kestane Karası 

Fırtınası 
13 Ekim Meryem Ana Fırtınası 

  
17 Ekim Kırlangıç Fırtınası 

  
19 Ekim Bağ Bozumu Fırtınası 

  
28 Ekim Balık Fırtınası 

 

KASIM  
ARALIK 

 

2 Kasım Kuş Geçimi Fırtınası 4 Aralık Fırtına (2 gün) 

7 Kasım Fırtına 10 Aralık Karakış Fırtınası 

11 Kasım Mevsimsiz sıcaklar 15 Aralık Fırtına (3 gün) 

12 Kasım Lodos Fırtınası 20 Aralık Fırtına 
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17 Kasım Koç Katımı Fırtınası 21 Aralık Gün Dönümü Fırtınası 

24 Kasım 
Ülker Dönümü 

Fırtınası   

  

Rüzgâr Hızı Sınıflandırması 

Kuvvetli Rüzgar 

10,8 - 17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat 

Fırtına 

17,2 - 20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat 

Kuvvetli Fırtına 

20,8 - 24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat 

Tam Fırtına 

24,5 – 28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat 

Ev Yapımı Et Suyu 

Et suyu kriz mutfağının vazgeçilmezidir. Hem besleyici hem de lezzetli 

olması nedeniyle, mutlaka el altında bulundurulmalıdır. Et suyunu 

hazırlamak ve stoklamak çok kolay. Kemik al. Kemikleri derin bir tencereye 

koy. Üzerine su ekle ve kaynat. Sonra içine soğan, sarımsak, havuç ve 

pırasa doğra ve beklet. Kemikler kaynayınca su köpüklenerek. Köpükleri 

alıp, beklettiğin malzemeyi at. Sonra kısık ateşte 60-90 dakika kaynat. 

Devamında soğut ve süz. Et suyunu dondurarak depolamak için plastik 

bardak, buzdolabı poşeti veya buz torbası kullanabilirsin. 
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Bulaşık makinesi için deterjan… 

Bu tarif daha önce Kanal 7 televizyonda Serdemin Mutfağı adlı programda 

Dr. Suat Arusan tarafından yapıldı. Bu tarifle kendi bulaşık deterjanını 

üretebilirsin. Gerekli malzeme listesi şöyle; 

 

* 1 çay bardağı boraks (Eczanelerden temin edilebilir). 

* 1 çay bardağı yemek sodası, 

* 1/4 çay bardağı dövülmüş kaya tuzu  

* 1/4 çay bardağı dövülmüş limon tuzu  

* 30 damla tercih ettiğin bitki esansı yağı, 

Hem kimyasal maddelerden ve kanserden uzak hem de ucuz ve kaliteli 

bulaşık makinası deterjanı şöyle hazırlanıyor; 

Plastik bir kap al. Bunun içerisinde dövülmüş kaya tuzu ve bitki esansını 

koyup karıştır. Sonra diğer malzemeleri de ekle ve iyice karıştırıp kapalı bir 

kabın içerisinde muhafazaya al. Hepsi bu, bu kadar basit. Her bulaşık 

yıkamada bu deterjandan 1-1,5 yemek kaşığı koymak kâfi. Ama biraz sirke 

ile takviye yapmak, yağlı bulaşıklarda işi kolaylaştırır. 

Toz çamaşır deterjanı… 

Eğer uluslararası deterjan firmalarının senden fakir olmadığını biliyorsan, 

onlara bol bol para ödemek için bir sebebin de olmaz.  Evde çamaşır 

deterjanı da üretebilirsin. Bu tarifin sahibi Yüksek Kimyager – Kozmetolog 

Elif Gözde Utku Türk. 

Evde üretilen temizlik maddeleri hem daha ucuz hem daha temiz. 

Fabrikasyon ürünlere göre çok daha fazla güvenilirliğe sahip. 

Evde deterjan yapmak için şunlar lazım; 
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Çamaşır sodası, sabun, boraks, karbonat, sirke, esansiyel yağ ve tuz. Bu 

kadar malzeme ile hem elde çamaşır yıkamak için hem de çamaşır 

makinesinde kullanmak için gereken deterjanı üretebilirsin. 

Gerekli malzemeler şöyle; 

2 yemek kaşığı boraks,  

2 yemek kaşığı çamaşır sodası,  

1 yemek kaşığı karbonat,  

½ kalıp rendelenmiş beyaz sabun  

1 yemek kaşığı küçük taneli tuz.  

Bütün malzemeleri bir kapta birbirine karıştır. Dilediğin esans yağından da 

10 damla damlat ve ev yapımı sağlıklı ve ucuz çamaşır deterjanın hazır. 

Yumuşatıcı olarak elma sirkesi de kullanabilirsin. Yani ona da para vermeye 

gerek yok. 

Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı’dan da benzer bir tarif var. Şamcı’nın 

çamaşır makinesi deterjanı tarifli şöyle; 

Gerekli malzemeler;  

1 çorba kaşığı zeytinyağı sabunu rendesi 

1 çorba kaşığı boraks, 

1 çorba kaşığı çamaşır sodası, 

½ çorba kaşığı karbonat 

Malzemeleri deterjan gözüne koy ve makineyi çalıştır.  

 Renkliler için;  

2 çorba kaşığı zeytinyağı sabunu rendesi, yarım çorba kaşığı çamaşır 

sodası, yarım çorba kaşığı boraks, çeyrek çorba kaşığı karbonat… 
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Sıvı çamaşır deterjanı… 

Erkan Şamcı’nın tarifiyle devam edelim. Erkan Şamcı doğal sıvı çamaşır 

deterjanını boraks ile üretmeyi öneriyor. 

Gerekli malzemeler şöyle; 

4 litre su  

1 litre kaynamış su  

2 su bardağı rendelenmiş zeytinyağı sabunu  

(Veya 1 su bardağı Arap sabunu) 

1 su bardağı boraks 

1 su bardağı çamaşır sodası 

10 ml dilediğin aromatik esansiyel yağ  

Esansiyel yağı boraks ve çamaşır sodası ile iyice karıştır. Sonra sabun 

rendesini ve kaynamış suyu ekle. Hepsi beraber homojen hale gelene kadar 

iyice karıştır. Hazır olunca kalan suyu ekle. Hazır! 

Bu karışımdan deterjan gözüne her kullanımda 1 çay bardağı eklemek 

yeterli.  

Halı şampuanı… 

Elbette evde halı şampuanı da yapılır. Üstelik daha sağlıklı ve kesinlikle 

daha ucuz olur. Bu sayede halı için özel kimyasal temizleyici almaya da, 

dışarıya temizliğe de göndermeye gerek kalmaz. 

Gerekli malzemeler ise düşündüğünden daha az ve daha ucuz. Üstelik her 

zaman yapabilirsin. 

1 adet sprey şişesi 

1 çay kaşığı bulaşık deterjanı (bunu da evde yapabiliyorsun) 

1 yemek kaşığı elma sirkesi 
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1 bardak ılık su 

1 çay kaşığı karbonat 

Hazırlanışı ise şöyle; deterjanı, sirkeyi, ılık suyu ve karbonatı karıştır ve 

sprey şişesine doldur. Hepsi bu kadar… 

Tuvalet temizliği için… 

Evde hazırlanması belki de en basit temizlik malzemesi budur; 

1 su bardağı kabartma tozu + 2 su bardağı beyaz sirke… 

İlk olarak tuvalete kabartma tozunu dök. Devamında da sirkeyi yavaş yavaş 

dök. Başta yaşanacak köpürmenin ardından bir tuvalet fırçası yardımıyla 

tuvaleti fırçala. 

Başka bir tarif de şöyle; 

 

Sirke + karbonat… 

Bir su bardağı sirkeyi biraz ısıtın. Bir yemek kaşığı karbonatla karıştırın. 

Karışımı tuvalete dökün ve birkaç saat sonra sifonu çekin. 

Küvet ve Lavabo temizliği için 

Küvet ve lavabo temizliği için kabartma tozu ve Arap sabunu yeterli. Arzu 

edersen, birkaç damla esansiyel yağ ile temizlik konusu da sağlayabilirsin. 

1 su bardağı kabartma tozu 

Yarım su bardağı Arap sabunu 

3-4 damla nane yağı 

 Önce bir kaba kabartma tozunu dök. Sonra Arap sabununu azar azar ekle 

ve karıştır. En son da nane yağı ekle. Biraz daha karıştır. En sonunda nemli 

bezle al ve temizlenecek yüzeyi ovala. 
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Genel temizlik spreyi 

Bu sprey ile başta banyo, mutfak ve tuvalet olmak üzere her yeri 

temizleyebilirsin.  

1 su bardağı beyaz sirke 

1 yemek kaşığı Arap sabunu 

3-4 damla esansiyel yağ 

2 su bardağı su 

Hepsini bir kapta bir araya getir ve daha sonra bir spreye doldur. En 

sonunda da hedef satha sıkarak uygula. 

Tıkanıklıklara karşı 

Yine kolay, çabuk, ucuz, sağlıklı ve etkili bir tarif; 

1 yemek kaşığı kabartma tozu, yarım su bardağı beyaz sirke ve yeterince 

sıcak su. 

 

Önce kabartma tozunu dökün. Daha sonra sirkeyi dökün. Biraz bekleyip 

sıcak suyu dökün. Gerekli durumlarda işlemi tekrar edin. 

Evde Kolonya  

Kolonya esas olarak üç malzemeli bir ürün. Kolonya yapmak için etil alkol, 

saf su ve esansiyel yağ lazım. Kolonyanın derecesini belirlemek için yüz 

mililitrelik kolonyanın içinde etil alkolün oranına dikkat edilir. Söz gelimi 

hazırladığın kolonyanın yüzde 70’i etil alkol ise o kolonya 70 derecelik 

kolonyadır. İdeal olanı bence seksen derece. 

Bir kolonya tarifi şöyle; 

800 ml etil alkol, 15 ml limon esansı ve 185 ml saf (damıtılmış) su. 
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Diğer bir tarif; 

5 ölçek etil alkol, 1 ölçek limon suyu, 1 ölçek saf su. 

Şampuan yapımı… 

Şampuanını kendin hazırla. Hem sağlıklı hem ucuz. Üstelik hazırlaması da 

keyifli.  

Malzemeler basit. 

1 kalıp zeytinyağı sabunu 

1 kaşık zeytinyağı 

Birkaç damla lavanta yağı 

Ilık su 

Aromatik bitki veya bitkinin yağı 

Hazırlanışı ise şöyle; 1 kalıp zeytinyağı sabununu rendele ve bir kavanoza 

koy. Üzerini ılık su ile tamamladı. Kapağını kapat ve bir gün dinlendir. Bu 

arada sevdiğin aromatik bitkiyi (örneğin gül olabilir. Papatya veya biberiye 

de olur) kaynat. Sonra kaynattığın bitkinin suyunu yavaş yavaş sabunlu 

suya ekle. Kıvamına dikkat et. Sonra 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile birkaç 

damla lavanta yağını da ilave et. Hepsi bu.  

Diş macunu yapmak… 

Evde bu kadar üretimi yapan şüphesiz diş macununu da kendisi yapar. 

Böylece hem kesesini hem de sağlığını korur. Belki de en acil üretmen 

gereken şey diş macunudur. 

3 çorba kaşığı kabartma tozu  

2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı  

1 paket doğal tatlandırıcı stevia (tatlandırıcı olmasa da olur)  
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1 çay kaşığı aromatik yağ 

Hazırlanışı son derecede basit: Kabartma tozu ile Hindistancevizi yağını 

iyice karıştır. Bu karışıma aromatik yağı ekle. Elbette nane doğru bir tercih 

olur. Ama senin diş macununun senin istediğin tatta olmalı. Damla Sakızı 

da olabilir, portakalda. Hepsini çok iyi karıştır. 

Köpüksüz diş macunu tuhaf görünebilir. Ama diş macununun neden 

köpüklü olması gerektiğini bana bugüne kadar da kimse izah edemedi. 

Unutmadan, son bir not: Diş macununu hava almayacak şekilde muhafaza 

etmeyi unutma. 

Bir diğer basit tarif ise karbonat + limon yağı veya nane yağı… 

Parfüm tarifleri  

Parfüm hazırlamak için her durumda lazım olan birkaç malzeme var. Bu 

malzemeler olmazsa olmazlarımız. Bunlar saf su, esansiyel yağ, etil alkol, 

gliserin ve şişe. 

Bunu bir şablon olarak kabul edebiliriz. Tavsiyem çok karmaşık, çok detaylı 

tariflerle geliştirilen parfümler yerine basit ve sade olanları tercih etmek. Bu 

sayede söz gelimi lavanta parfümü hazırlamayı düşündüysen, lavanta 

kokan bir parfüm elde edersin.  

Lavanta genel olarak herkese hitap eden bir koku. Bu nedenle tariflere de 

onunla başlayalım istedim.  Başlamadan önce “10-3 formülünü” unutmamak 

lazım. O da şöyle; parfümde baskın olmasını istediğin yağı 10 damla ve ona 

alttan destek verecek olan ikincil yağı 3 damla olacak… 

Parfümlerde gliserin yer almasının nedeni ise, gliserinin kıvam vermesi, yani 

yoğunluk sağlamasından kaynaklanıyor. 

Parfümün dağılması ve kalıcı olabilmesi için alkole ihtiyaç vardır. 
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Aklında olsun çiçek ile baharatı bir arada kullanmamak lazım. 

Reçete şöyle;   

2 su bardağı saf su, 3 yemek kaşığı alkol, 5 damla lavanta yağı, 10 damla 

papatya yağı ve 10 damla kedi tırnağı yağı. 

Hepsi karıştırılıyor ve cam şişede bir gün bekletiliyor. Papatya yağı ve kedi 

tırnağı yağının işlevi, lavantanın kokusunu artırmak ve kalıcılığını uzatmak... 

Hazır lavanta yağı da şart değil. Aynı parfümü şöyle hazırlamak da 

mümkün… 

Lavanta toplanır. Bir de vanilya çubuğu alınır. Vanilya çubuğu oraya ikiye 

ayrılır. Çıkan çekirdekler alınır. Lavanta yaprakları küçük küçük kesilir. 

Lavanta çekirdekler ve lavana yaprakları bir kaba konulur. Üzerine yarım 

bardak alkol eklenir. Gölgede bir hafta bekletildikten sonra süzülür ve 

gliserin eklenip bir ay bekletilir. 

Başka bir reçete; 

10 damla lavantanın yanı sıra üç damla gül yağı, 3 damla sandal ağacı ve 

gliserin bir kapta karıştırılır. Üzerine etil alkol eklenir ve bir gün gölgede 

bekletilir. 

Diğer bir reçetede on damla tarçın yağı, on damla menekşe yağı ve on 

damla portakal yağı deniliyor. 

Başka bir parfüm reçetesi ise şöyle; 

Bir cam kap al. İçine bir su bardağı kadar gül yağını doldur. Üzerine etil 

alkol dök. Bir gün boyunca ağzı kapalı biçimde ve serinde muhafaza et. 24 

saat dolduktan sonra 2 yemek kaşığı saf suyu karıştırarak ekle. Bir hafta 

boyunca yine serin ve karanlık bir yerde tut ve her gün bir kez karıştır. 

Parfüm hazırlarken sandal ağacı, melisa bergamot, ıtır, biberiye, gül, 

portakal ve sarı kantaron gibi esansiyel yağlardan faydalanmak mümkün.  
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Şöyle birkaç parfüm reçetesi de şöyle; 

1 damla ıtır, 4 damla limon, 4 damla nane. 

2 damla zencefil, 4 damla bergamot, 2 damla kakule:  

2 damla yasemin, 2 damla ylang ylang, 1 damla sandal ağacı, 1 damla gül, 

2 damla vanilya. 

1 çorba kaşığı portakal çiçeği suyu, 30 damla yasemin yağı, 5 damla 

vanilya yağı, 5 damla lavanta yağı, 2 yemek kaşığı etil alkol. Önce alkol, 

yasemin, vanilya ve lavanta karıştırılıp bir gün bekleyecek. Daha sonra 

portakal çiçeği suyu eklenecek ve bir ay sonra süzülecek 

Bu iki tarif de Güzellik Ve Bitki Uzmanı Suna Dumankaya’dan; 

200 gram saf su, 25 gram alkol ve 1 tutam lavanta. 

Hepsini karıştır. En son 3 damla lavanta çiçeği yağı ekle 

Diğeri; 

125 mililitre saf su. 1 su bardağı yüzde 50 alkol içeren alkol, 25 damla gül 

yağı, 15 damla limon yağı, 6 damla çuhaçiçeği yağı, 6 damla portakal yağı 

ve 1 damla sedir yağı.  Hepsini karıştır.  

Bu karışımı günde 2 kez çalkalayarak 1 hafta beklet. Sonra 4 hafta 

dinlendir, hazır. 

Deodorant 

Çeşitli deodorant tarifleri var. Hangisini seçeceğin sana kalmış. Evde 

deodorantı sprey veya krem olarak hazırlamak mümkün… Zaten kutularda 

sıkıştırılmış gazların atmosfere dahi zararı hepimizin malumu. Belki kimse 

senin deodorantına aslanlı-kaplanlı, erotik-komik reklamlar çekmez, ama 

sen sana özgü deodorantla hem ihtiyacını görürsün hem de sağlıklı, 

mantıklı bir ürüne sahip olursun. 
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Birinci tarif; 

1 yemek kaşığı gliserin, 1 yemek kaşığı kakao yağı, 1 yemek kaşığı gül 

suyu, 1 yemek kaşığı balmumu  

Bal mumu ve kakao yağını bir kaba koy. Bir tavada su kaynat. Hazırladığın 

kabı bu tavanın üstüne, suyun içine koy. Balmumu ve kakao yağı eriyip 

karıştığında kabı tezgâhın üzerine al. İçine gülsuyunu ve gliserini ilave et. 

İstiyorsan tazelik kokusu için bir başka yağı da ekleyebilirsin. Örneğin 

lavanta yağı veya okaliptus yağı olabilir. 

Başka tarif; 

Yarım su bardağı saf su, 20 damla limon yağı, 5 damla lavanta yağı, 5 

damla sandal ağacı yağı, 1 çorba kaşığı etil alkol. 

Bu malzemeleri aynı sıra ile iyice karıştır, iyice çalkala ve sprey şişeye koy.  

Diğer bir tane daha;  

10 damla lavanta yağı, 10 damla greyfurt yağı ve saf su. Karıştır tamam… 

Bunlardan başka Güzellik ve Bitki Uzmanı Suna Dumankaya’nın tarifleri var; 

İki çorba kaşığı pudra, bir çorba kaşığı bademyağı, beş damla lavanta yağı, 

beş damla yasemin yağı ve bir limon kabuğu rendesi.  

Hepsini karıştır ve ihtiyaç duyduğunda temiz bir bez veya pamukla sür. 

 

Diğeri; 

 

2’şer damla karanfil, lavanta ve yasemin esansını 10 miligram 

bademyağıyla karıştır. İçine 1 tatlı kaşığı da pudra ekle. İhtiyaç 

duyduğunuzda temiz bir bez veya bir pamukla sür. 

 

Başka bir tane; 



 
Krize Son 

 

7 yaprak taze nane, 5 yaprak taze fesleğen, 1 çay kaşığı okaliptüs yağı, 1 

çay kaşığı papatya yağı. 

 

Taze nane yaprağını elinle sık, kokusu çıksın. Aynısını fesleğenle de yap. 

Sonra 1 bardak suyun içine at ve 5 dakika kaynat. Süzdükten sonra içine 

papatya ile okaliptüs yağını damlat. Hazır. 

 

Dumankaya’dan diğer bir tarif; 

Yarım çay bardağı gül yaprağı, yarım kahve fincanı etil alkol, 1 yemek 

kaşığı portakal kabuğu rendesi, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 2 tane karanfil, 1 

yemek kaşığı badem yağı. 

 

Gül yapraklarını bir hafta alkolün içinde beklet.  Bu arada 1 bardak suyu 

kaynat ve içine portakal rendesini, kuru naneyi ve karanfili atıp 12 saat 

beklet ve süz. Süzdükten sonra alkolde bekletilen güle ilave et. 

Bu tarif de Doktor Ender Saraç’tan; 

Bir tatlı kaşığı Himalaya tuzu,2 yemek kaşığı saf su, şap, lavanta yağı veya 

gül yağı 

 

Doktor Feridun Kunak’ tan Doğal Deodorant Tarifi; 

2 fincan gül suyu, 1 şişe maden suyu, 1 tatlı kaşığı yasemin veya lavanta 

yağı, 1 çay kaşığı karbonat 

 

Hepsini karıştır. Kullanıma hazır. Maden suyu, Hindistan cevizi yağı, mısır 

nişastası, karbonat ve lavanta yağı ile deodorant elde edilir. 
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Güzellik Uzmanı Pervin Bulgak’ tan başka bir deodorant tarifi 

 

50 ml etil alkol, 10 damla sandal ağacı yağı,3 damla gliserin, 5 damla 

bergamot yağı, 3 damla lavanta esansı. 

Hepsini karıştır. Hazır! 

 

Güzellik Uzmanı Seda Şakacı’dan deodorant tarifi; 

10 yemek kaşığı melisa çayı, 1 yemek kaşığı maden suyu, 1 yemek kaşığı 

gül suyu, 4 damla adaçayı yağı, 3 damla limon yağı ve sıcak su. 

 

Önce melisa çayını demle. Sonra diğer malzemeleri ekle.  

Güzellik Uzmanı Şems Aslan’ın tarifi şöyle; 

 

1 su bardağı soda, 1 çay kaşığı karbonat, 10 damla limon yağı. 

Hepsini karıştır.  

Kan emenlere karşı neler yapılabilir 

Sivrisineklere karşı her durumda evde fesleğen ve sardunya bulunması işe 

yarar. Isırıklar için ise mümkünse aloe vera bulundur. Isırıldığında bir 

yaprağın ucunu kır ve içindeki sıvıyı ısırığın olduğu yere sür. Yüzde yüz işe 

yarar. 

Ama elbette sivrilere karşı yapılabilecek bir şeyler de var. Bu konuda 

kullanacağımız kesin bir şablon yok. Ama tarifler zaten kolay. 

Örneğin lavanta yağı ve herhangi bir nemlendirici kremi karıştırıp, sürerek 

kullanabilirsin. Kullanılması gereken lavanta yağı 100 ml. 
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Ayrıca 250 gram okaliptüs yaprağını 1 litre suda 45 dakika kaynatıp 

kullanabilirsin. Elbette yaprağı toplayıp kaynatmak yerine, çıkarılmış yağını 

da alabilirsin. 

Bunlardan başka badem yağı, ıtır ve fesleğen de beraberce etkili oluyor. 

Eğer yarı hazır malzeme kullanacaksan 100 ml badem yağı, 20 damla ıtır 

yağı, 20 damla fesleğen yağını karıştırıp sürmek gerekiyor. 

Oda parfümü için… 

Birincisi 

Çubuk tarçın al. Onları kalınca bir mumun etrafına yapıştır. İstersen kurdele 

ve kozalaklarla süsle. Mumu yaktığında harika bir koku olacak. 

İkincisi 

Portakal ve limon soy. Kabuklarını temizle. İçlerini tuzla. Sonra nane ve 

karanfil ilavesi yap.  

Üçüncüsü 

Kuru kahve çekirdeklerini bir kâseye koy. Ortasına da bir küçük mum 

yerleştir. Hatta çekirdeklerin bir kısmını mumum içine de bastırarak 

gömebilirsin. 

Elbette başka seçenekler de türetilebilir. Dilediğin kokunun yağını al, suyla 

incelt ve sprey şişesine doldur. 

Bunun yerine şunu da yapabilirsin; 

Sevdiğin çiçekleri topla. Yapraklarını kaynat. Süzdükten sonra, suyunu bir 

şişeye koy ve sakla. İhtiyaç duydukça, küçük miktarlar halinde ısıt ve 

buharlaşmasını sağla. 

Elbette doğrudan şunu da yapmak mümkün; 
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Küçük bir buhurdanlık al. Altına mum yak, üstüne de saf veya az 

sulandırarak sevdiğin yağdan birkaç damla dök.  

Ev güvenliği için tedbir listesi 

1. Evden çıkmadan önce bütün kilitleri, pencereleri ve sair tedbirlerini 

kontrol et. 

2. Evde olmadığınız sürelerde evinizde ışık açık bırak.  

3. Perdeleri asla tam kapatma. Evde kimsenin olmadığı hissi verilmemeli. 

4. Evden uzun süreli uzaklaşacaksan, komşuna veya güvendiğin başka 

birisine bilgi ver. 

5. Kapıyı hiçbir zaman seyyar satıcılara veya soru sormak isteyenlere 

açma. Kapı arasından bir-iki dakikalık bakış bile profesyonellere 

gerekli bütün bilgiyi verir. 

6. Kapıda alarm ve kamera kur. Gerçeğini alamıyorsan, ikinci el olarak 

alacağın ışıklı alarm kutusu ve kamera cihazını “şekil disiplini” için 

kapına/pencerene kur. 

7. Sürdüğün yaşam ve evin içerisi ile ilgili hiçbir görseli sosyal medyada 

paylaşma. 

8. Eğer ev müstakil ise veya zemin kat ise, pencere üstlerine fotoselli 

aydınlatma yerleştir. 

9. Evin hemen her yerinde erişebileceğin ve hem kendini hem de evini 

korumana yardımcı olacak materyal bulundur. 

10. Her durumda risk hayata geçerse tereddüt etmeden 155’i ara. 

Telefonda sakin ol ve başta adres olmak üzere bütün bilgileri eksiksiz 

ve hatasız ver. 

11. Evde köpek olması her zaman caydırıcı unsur olabilir. 
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Bütçe disiplini sağlamak için yapmak gerekenler… 

Eğer krizi atlatacaksan, bunu bütçenle başaracaksın. Bütçenin başarılı 

olması için çok dikkatli olmalısın. Üst üste iki hata bütçeni sakatlar ve 

krizden çıkamazsın. Onun için aşağıdaki tavsiyelere, kurallara çok dikkat et; 

1- Mutlaka gelirini artırmanın bir yolunu bul. Her zaman bir ek iş veya 

görünüşte küçük bir iş başka kapılar açabilir. 

2- Kimseye borç verme. 

3- Sana verilen sözlere, edilen yeminlere kanma. 

4- Gelirini ve giderini bir kâğıda yaz ve giderlerini azalt. 

5- Aylık düzenli ödemelerinin sayısını düşür. 

6- Alışverişe elinde liste git ve sadece listedeki ürünü alıp dön. 

7- Alışveriş merkezleri, büyük marketler pazarlama tuzaklarıyla doludur. 

Onlar da senin gibi daha çok paraya ihtiyaç duyuyor ve emin ol, senin 

cebindeki parayı elde etmenin yollarını biliyor. Uzak dur. 

8- Ne zaman bir şey alacaksan, kendine “buna gerçekten ihtiyacın olup 

olmadığını sor”. Örneğin sağlam bir kazağın varsa, yenisini alma. 

Eğer cep telefonun çalışıyorsa, başka modellere bakma. Krizde 

olduğunu unutma 

9- Harcama kalemlerini azalt ve sadeleştir. Genellikle kriz psikolojisi 

yoksunluk hissini tetikler ve bu durumda, kişinin lüks tüketime olan 

ilgisi artar. Neyin lüks neyin temel gereksinim olduğunun giderek 

daha karmaşık bir hale geldiği zamanda yaşıyoruz. Ama her 

durumda markalardan kaçınmak gerekir. Lüks tüketim bir zayıflıktır. 

Marka merakı eksikliktir. Hele ki, kriz zamanda çok tehlikelidir. 

10- Kriz dönemlerinde fiyatı en çok artan şeyler arasında gıda maddeleri 

de yer alır. Gelişmiş toplumlarda ve sağlam bütçelerde gıda 
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harcaması toplam bütçenin yüzde 10’unu aşmaz. Ama bazı Afrika 

ülkelerinde yüzde 90 civarına dahi ulaşır.  

11- Kredi kartın varsa, onunla vedalaş. Borcunu kapat ve kartı iptal ettir. 

Hatta krizin yaklaştığını öngörebiliyorsan, ilk iş kart borcunu temizle 

ve kartsız hayata geç. Diğer türlü hem krizde boğulursun hem de 

bankaların kulu kölesi olursun. 

İlk Yardım 

Solunum yolu tıkanıklarında ilk yardım: 

Solunum yolunun, solunumu gerçekleştirmesi için gerekli havanın 

geçmesine engel olacak şekilde tıkanmasında şunları yapmak hayat 

kurtarır. 

Eğer bir kişinin boğazında tıkanma olursa… 

Kısmi tıkanma durumunda; kişi öksürür, nefes alabilir, konuşabilir. İlk 

yardım olarak kişiye dokunulmaz ve öksürmeye teşvik edilir.  

Eğer hava girişi tamamen kapandıysa kişi nefes alamaz, konuşamaz ve 

morarır. Bu durumda Heimlich Manevrası yapılır. 

Heimlich Manevrası; 

1- Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.  

2- Bilinci kontrol edilir.  

3- İki kürek kemiği arasına 5-7 kez vurulur.  

4- Cismin çıkıp çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir. 

5- Çıkmadıysa, arkadan sarılarak gövdesi kavranır.  
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6- Bir el yumruk yapılarak, başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, 

göğüs kemiği altına gelecek şekilde yerleştirilir. Diğer el ile yumruk 

yapılan el kavranır.  

7- Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.  

8- Bu hareket yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.  

Bayılmalarda ilk yardım 

1- Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır 

2- Yaralı sırt üstü yatırılır ve ayakları bir-iki karış yukarı kaldırılır 

3- Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve korunur 

4- Sıkan giysiler gevşetilir 

5- Kusma varsa yan yatırılır 

Bilincin kapalı olması durumunda ilk yardım 

1- Olay yeri güvenliği sağlanır 

2- Solunum yolu açıklığı sağlanır 

3- Hasta ya da yaralının solunumu değerlendirilir 

4- Yüzükoyun yatırılır. Bir kolu başının altına konulur. Bir yandan diz 

karna çekilidir. 

5- 112 aranır  

6- 112 ekipleri gelene kadar yaralının nefesi sürekli kontrol edilir.  

Şok durumunda ilk yardım 

1- Yaralının endişe ve korkuları giderilir. 

2- Mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır. 

3- Nefes yolunun açıklığı sağlanır. 

4- Kanama varsa baskıyla durdurulur. 

5- Yaralı sırt üstü yatırılır ve ayakları bir-iki karış yukarı kaldırılır 
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6- Yaralı sıcak tutulur. 

7- Yaralı hareket ettirilmez. 

8- 112 aranır 

Kanamalarda ilk yardım 

 

1- Yara üzerine temiz bir bez parçası doğrudan baskı uygulanır. 

2-  Kanama durmazsa; “birinci bezi kaldırmadan” ikinci bir bez konarak 

basınç arttırılır. 

3-  Gerekirse bandaj ile sarılarak kanlanmış bezler kaldırılmadan basınç 

artırılarak sürdürülür.  

4- Kanayan bölgeye en yakın basınç noktasına bası uygulanır. 

5- Kanama kol ya da bacaklardaysa ve kırık şüphesi yoksa, kanama 

bölgesini kalp hizasından yukarıda tutulur. 

6-  Yaralı sırt üstü yatırılır ve ayakları bir-iki karış yukarı kaldırılır 

 

Eğer iç kanama söz konusu ise şunlar yapılır; 

1- Yaralının bilinci ve solunumu değerlendirilir.  

2- Yaralı sırt üstü yatırılır ve ayakları bir-iki karış yukarı kaldırılır 

3- Asla yiyecek içecek verilmez.  

4- Kapalı kırık varsa, iç kanamaya sebep olmamak için yaralının 

hareketsiz kalması sağlanır.  

5- 112 aranır.  

Burun kanamasında ilk yardım 

1- Yaralı sakinleştirilir. 

2- Derhal yaralının başı öne doğru eğilir. 
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3-  Yaralının mümkünse oturması sağlanır. 

4-  Yaralının burun kanatları iki parmakla sıkıştırılır. 

5- 5 dakika boyunca devam edilir. 

6-  Kanamanın durmaz ise yaralının en yakın sağlık kuruluşuna 

götürülmesi sağlanır.  

Kulak kanamasında ilk yardım 

1- Temiz bir bezle temizlenir. 

2-  Kanama ciddi ise, kulak tıkanmadan bezle kapatılır.  

3- Yaralı hareketsiz olarak, kanayan kulak üzerine yan yatırılır. 

4- 112 aranır.  

Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım 

1- Yaralı halen yanıyorsa, panik önlenir ve hareketsiz olması sağlanır 

2- Yaralı ıslak battaniye veya bir benzeri ile sarılır ya da yuvarlanması 

sağlanır. 

3- Yaralının nefes yolu kontrol edilir.  

4- Yanık çok büyük değilse yanan bölge en az 20 dakika şiddetsiz ve 

soğuk suyla sürekli temas ettirilir. 

5- Şişlik oluşabileceğinden saat, yüzük, bilezik varsa çıkarılır. 

6- Yanan bölgedeki giysiler çıkarılır. 

7- Eğer giysi yanan bölgeye yapışmışsa etrafından kesilerek çıkarılır 

8- Yanan bölge sabunlu su ile temizlenir. 

9- Su toplayan yerler patlatılmaz. 

10- Yanan bölgelere bandaj yapılmaz. 

11- Yanık üzeri temiz ve nemli bezle örtülür 

12- Yanık üzerine asla hiçbir madde sürülmez.  
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13- Yaralı battaniye ile örtülür. 

14-  Eğer sağlık kurumu uzaksa, yaralıda kusma yok ise, bilinci açıksa; 

yaralıya 1 litre suya 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı tuz ilave 

edilerek içirilir, maden suyu vb. içirilir. 

15-  112 aranır 

Kimyasal yanıklarda ilk yardım  

1- Yanan bölgedeki giysiler çıkarılarak, kimyasal maddenin deriyle teması 

kesilir. 

2- Yanan bölge bol ve temiz suyla, en az 20 dakika yıkanır. 

3- Yaralı battaniye ile örtülür. 

4- 112 aranır 

Elektrik yanıklarında ilk yardım 

1- Yaralıya dokunmadan önce elektrik kesilir. 

2- Eğer elektriği kesmek mümkün değilse, yaralının elektrikle teması 

yalıtkan bir maddeyle, tahta veya plastik ile engellenir. 

3- Yaralının nefes yolu kontrol edilir. 

4- Yaralı kımıldatılmaz 

5- Yaralının yarası örtülür. 

6- Su içirilmez. 

7- 112 aranır. 

Sıcak çarpmasında ilk yardım 

1- Yaralı serin ve havadar bir yere alınır. 

2- Yaralının giysileri çıkarılır. 

3- Yaralı sırt üstü yatırılır. 

4- Yaralının kol ve bacaklar yükseltilir. 
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5- Eğer bulantı yoksa ve bilinci açık ise; su ve tuz kaybını gidermek için 

yaralıya su, tuz, karbonatla hazırlanan sıvı ya da maden suyu içirilir. 

Donmalarda ilk yardım 

1- Yaralı ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir.  

2- Yaralı sakinleştirilir.  

3- Yaralı hareket ettirilmez 

4- Yaralının mutlaka dinlenmesi sağlanır.  

5- Yaralıya kuru giysiler giydirilir.  

6- Yaralının bilinci açık ise sıcak, şekerli içecekler verilir. 

7- Asla su toplamış bölgeler patlatılmaz 

8- Yaralının üstü örtülür.  

9- Asla donan bölge ovulmaz 

10-  Donan bölgelerin ılık ortamda kendiliğinden ısınması sağlanır. 

11- 112 aranır  

Kırıkta ilk yardım 

1- Yaralı hareket ettirilmez. 

2- Kırık kemik düzeltilmeye çalışılmaz. 

3- Kırık kolda ise; şişlik oluşacağından yüzük, saat ve saire takılar 

çıkartılır. 

4- Kırığın üzeri temiz bir bezle kapatılır. 

5- Kırık olan bölge, “bir üst ve bir alt eklemi de içine alacak şekilde” 

karton, tahta veya başka sert bir cisimle sabitlenir.  

6- Tespit edilen bölge yukarıda tutularak dinlenmeye alınır. 

7- Kırık bölgede nabız, derinin rengi kontrol edilir. Nefes, nabız veya deri 

rengi değişirse risk büyümektedir. 
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8- Yaralı sıcak tutulur.  

9- 112 aranır. 

Burkulmada ilk yardım 

1- Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem sabitlenir. 

2- Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır. 

3- Soğuk uygulama yapılır. 

4- Hareket ettirilmez. 

5- 112 aranır. 

Çıkık ilk yardım 

1- Eklem aynen bulunduğu şekilde sabitlenir. Bunun için üçgen sargı, rulo 

sargı, battaniye, hırka, eşarp, kravat vb. yumuşak malzemeler ile tahta, 

karton vb. sert malzemeler kullanılabilir 

2- Asla çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz. 

3- Yaralıya yiyecek veya içecek verilmez. 

4- Çıkık olan yerde sürekli derinin rengi kontrol edilir. Nefes, nabız veya 

deri rengi değişirse risk büyümektedir. 

5- 112 aranır. 

Kol kırığında ilk yardım 

1- Koltuk altına yumuşak malzeme yerleştirilir. 

2- Kol askısı yerleştirilir. 

3- Üçgen bandaj yaralının gövdesinin üzerinde, üçgenin tepesi dirsek 

tarafına, tabanı gövdeyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirilir. 

4- El dirsek hizasında bükülü olarak göğsün alt kısmına yerleştirilir. 

5- Üçgen bandajın iki ucu yaralının boynuna düğümlenir. Sabitlenen elin 

parmakları görülecek şekilde olmalıdır. 
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6- Kol askısı desteği, göğüs boşluğu ve yaralı kol üzerine yerleştirilir  

Üst kol kemiği kırığında ilk yardım 

1-  Sert sabitleme malzemesiyle sabitleme yapılır. 

2- Kırık kemiği, sabitleyecek malzemeler yerleştirilmeden önce kolun 

altına koltuk boşluğundan yararlanılarak iki kumaş şerit yerleştirilir. 

3- Malzemelerden kısa olanı, koltuk altından itibaren dirseği içine alacak 

şekilde yerleştirilir. 

4- Uzun olanı omuzla dirseği içine alacak şekilde yerleştirilir. 

5- Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanarak sabitlenir. Şeritler çok 

kısa bağlanmamalıdır. 

6- Dirseği sabitlemek için kol askısı takılır. 

7- Omuzu sabitlemek için göğüs ve yaralı kol üzerinden geniş kumaş şerit 

veya üçgen bandaj uygulanır. 

Dirsek kırığı ve çıkığında ilk yardım 

1- Kol gergin vaziyette bulunduysa kolla vücut arasına yumuşak dolgu 

malzemeleri konularak vücuda sabitlenir. 

2- Eğer kol bükülmüş vaziyette bulunduysa bir kol askısı desteği ile 

sabitlenir. 

3- Hareket etmesini engellemek için geniş bir bandaj yardımıyla askının 

üstünden sarılarak gövdeye bağlanır. 

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilk yardım  

1- Bilinç kontrolü yapılır. 

2- Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır.  

3- Zehirli madde, ele temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır. 

4-  Yaşam bulguları değerlendirilir. 
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5-  Kusma, bulantı, ishal gibi belirtiler kontrol edilir. 

6-  Özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla 

kusturulmaz. 

7- Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir. 

8- Üstü örtülür. 

9- 112 aranır 

Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım? 

1- Kişi temiz havaya çıkarılır ve cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır. 

2- Yaşamsal belirtiler değerlendirilir.  

3- Kişi yarı oturur pozisyonda tutulur. 

4- Bilinç kapalı ise koma pozisyonda yatırılır. 

5- 112 aranır. 

Deri yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım? 

1- Yaşam bulguları değerlendirilir. 

2- Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir. 

3- Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır. 

4- 15-20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanmalıdır. 

5- 112 aranır 

Zehirlenmede ilk yardım 

1- Zehirlenmeye neden olan madde veya zehirlenen kişinin ortamdan 

uzaklaştırılır. 

2- Hayati fonksiyonların devamının sağlanması 

3- 112 aranır 
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Şofben kazalarında ilk yardım 

1- Kişi ortamdan uzaklaştırılır. 

2- Hareket ettirilmez. 

3- Yaşam bulguları değerlendirilir 

4- Nefes yolu açıklığı sağlanır. 

5- 112 aranır 

Karbon monoksit zehirlenmesinde ilk yardım 

1- Kişi ortamdan uzaklaştırılır. 

2- Hareket ettirilmez. 

3- Yaşam bulguları değerlendirilir  

4- Nefes yolu açıklığı sağlanır. 

5- 112 aranır 

Hayvan ısırmalarında ilk yardım  

1- Yaralı yaşamsal bulgular yönünden değerlendirilir 

2- Yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır. 

3- Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır. 

4- Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç 

uygulanarak kanama durdurulmalıdır. 

5- Bu durumda derhal 112 aranır 

Arı sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır? 

1- Yaralı bölge yıkanır. 

2- Derinin üzerinden görülüyorsa arının iğnesi çıkarılır. 

3- Soğuk uygulama yapılır. 

4- Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi 

sağlanır. 
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5- Ağız içi sokmalarında ve alerji olanlar için 112 aranır  

Akrep sokmalarında ilk yardım 

1- Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez.  

2- Yaralı yatar pozisyonda tutulur. 

3- Yaraya soğuk uygulama yapılır. 

4- Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır. 

5- Yara üzerine hiçbir işlem yapılmaz. 

Yılan sokmalarında ilk yardım  

1- Yara su ile yıkanır 

2-  Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar, giysiler, takılar 

çıkarılır. 

3- Yara yeri, baş veya boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır. 

4- Kol ve bacaklarda ise yara üstünden kan dolaşımı engellemeyecek 

şekilde bandaj uygulanır  

5- Asla turnike yapılmaz. 

6- Soğuk uygulama yapılır. 

7- Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunulmaz. Örneğin yara 

emilmez. 

8- Yaşamsal bulgular sürekli izlenir. 

9- 112 aranır 

Deniz canlıları sokmasında ilk yardım  

1- Yaralı bölge hareket ettirilmez. 

2- Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılır. 

3- Etkilenen bölge ovulmamalıdır. 

4- Sıcak uygulama yapılmalıdır. 
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Organ kopmasında ilk yardım 

1- Organ mutlaka temiz, nemli ve soğukta muhafaza edilerek hastaneye 

götürülmelidir.  

2- Organ asla ıslatılmaz ve dondurulmaz. 

3- Organ, en temiz su ile ıslatılarak iyice sıkılmış en temiz kumaş 

parçasına) sarılır.  

4- Delik olmayan bir naylon torbaya konulur. 

5- Torbanın ağzı sıkıca kapatılır sonra, bu naylon torba uzlu su içine 

konularak yaralıyla birlikte hastaneye götürülür.  

6- Organ asla doğrudan su içine veya buz üzerine konulmaz. 

Göz Yaralanmalarında ilk yardım 

Göze yabancı cisim kaçmış ise:  

1- Yabancı cisim kornea üzerinde veya gözkapağı altındadır.  

2- Bu durumda göz temiz su ile yıkanır.  

3- Eğer cisim göz kapağının altındaysa, göz kapağı ters çevrilerek 

pamuklu çubukla uzaklaştırılır.  

Yabancı cisim batmış ise:  

1- Batan cisimler çıkarılmaz, sabitlenir 

2- . Üzeri koni biçiminde bir malzemeyle veya bardakla kapatılır.  

3- Gözler birlikte hareket ettiğinden sağlam göz de kapatılmalıdır.  

Yırtılma olmuş ise; 

1- Yaralı göz hemen temiz bezle kapatılır 

2- Sağlam göz de kapatılır. 

3- 112 aranır.  
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Göğüs yaralanmalarında ilk yardım  

Kapalı göğüs yaralanmalarında kişi mümkün olduğunca kısa sürede yarı 

oturur pozisyonda hastaneye nakledilir 

Açık göğüs yaralanmalarında, öncelikle açık yara kapatılarak içeriye hava 

emilimi engellenmelidir.  Bunun için herhangi bir temiz, delik olmayan 

plastik/naylon torba, alüminyum folyo veya nemli sık dokunmuş bir kumaş 

parçası kullanılabilir.   

Eğer plastik/naylon kullanılacaksa: Yara üzerine kapatıldıktan sonra dört bir 

tarafı yara bantla vücuda yapıştırılır. Ancak bir köşesi açık bırakılır. Ondan 

sonra yelken göğüste olduğu gibi sabitlenerek ve aynı pozisyon verilerek 

hastaneye götürülür. 

Kapalı karın yaralanmalarında ilk yardım 

1- 112 aranır 

2- Kusma olasılığına karşı uyanık olunur 

3- Kusma olasılığına karşı yaralı yan yatırılır 

4-   Şoka karşı hazırlıklı olunur 

5- Ağrı kesici verilmez  

6- Yiyecek veya içecek kesinlikle verilmez  

7- Karın üzerine sıcak uygulama asla yapılmaz  

Açık karın yaralanmalarında ilk yardım 

1- Yaralı sırtüstü yatırılır. 

2-  Yara çevresi antiseptikle silinir  

3- Yara ağzı uç uca getirilerek üzeri temiz bezle kapatılır  

4- Yaralı hastaneye götürülür.  
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5- Eğer iç organlar dışarı çıkmışsa, içeri sokulmaya çalışılmaz. Yara 

üzerinde toplanır, ılık ve nemli temiz örtülür ve hastaneye götürülür.  

6- Yara yukarıdan aşağı doğru ise yaralı sırtüstü yatırılır ve bacaklar 

dümdüz uzatılır.  

7- Yara yanlamasına ise yaralı sırtüstü yatırılır ve bacaklar dizden 

bükülerek mümkün olduğunca karna doğru çekilir.  

Omurga yaralanmasında ilk yardım 

1- Yaşamsal fonksiyonlar kontrol edilir 

2-  Kanamalar kontrol altına alınır 

3- Yaralar kapatılır.  

4- Yaralı sert ve düz bir zemin üzerine sırtüstü yatırılır. 

5- Boyun kısmı battaniye, havlu ya da ayakkabılarla sağa-sola hareket 

etmemesi için desteklenir.  

6- Eğer sedye yoksa, sert ve düz zemin için; kapı, iki uzun sopa arasına 

gerilmiş battaniye kullanılabilir.  

7- Trafik kazasında yaralı araçtan “baş-sırt-kalça” aynı hizada olacak 

şekilde çıkarılmalıdır. 

Savaşta alınacak tedbirler 

1- Mutlaka sakin ol ve çevreni sakinleştir 

2- Asla alkol alma. İlerleyen saatlerde hayatında hiç olmadığın kadar dinç 

olman gerekebilir. 

3- İlk etapta haberleşmeyi sağla. İlerleyen vakitlerde telefonlar, internet 

ve saire çalışmayabilir. 

4- Asla aceleci ve olağan dışı kararlar alıp uygulama. 

5- Kriz listelerini kontrol et. 
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6- Görev paylaşımını düzenle. 

7- Evde girişler için parola ve işaret belirle.  

8- Her gün günlük analiz yap ve parola-işaretleri değiştir. 

9- Yeterli sayı varsa, geceleri nöbet tutulmasını sağla. 

10- Savaş zamanlarında şiddet dalgalarında ve benzer hallerde musluk 

suyuna güvenme. 

11- Herkese kapıyı açma. Kapıyı çalanların kim olduğuna da güvenme. 

12- Her durumda kontrol noktası, barikat ve sair düzenlemelerden uzak 

kalmak doğrudur. 

13- Evde her zaman ayakkabılı ve özellikle giysilerin açısından hazırlıklı ol. 

14-  Mümkün olduğu derecede karartma uygula. Perdeler çekili kalsın. 

15-  Olabildiğince dikkat çekmeyecek biçimde ve koyu renkler giy 

16- Kimseyle tartışma, kavga etme. 

17- Kriz veya savaş ortamında hayatına girenlere güvenle. 

18- Asla elinde para ile görünme. 

19- İmkân el veriyorsa, evin dışında, ama çok uzakta olmayan güvenli bir 

yerde küçük bir stok veya yığınak bulundur. 

20- Böyle zamanlarda yağma riski en yüksektir. 

21- Kimseye sohbetinde evin, stokların ve saire hakkında bilgi verme. 

22- Stokunda mutlaka bol pil ve pilli radyo bulunsun.  

Kimyasal saldırılarda alınacak tedbirler 

1- Evde cam ve kapı aralıklarını sıkıca kapat. İzolasyon için kum dolu 

torbalar, koli bandı ve havlu kullanabilirsin. 

2- Bu olasılığa karşı gerekirse, evde lazım gelen tamiratları yap. 

3- Şömine varsa, şömineyi tıka. Bütün bacaları kapat. 
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4- Su ve yiyecekleri kapalı, sızdırmaz kaplarda tut. 

5- Ayrıca çatal, bıçak, bardak, tabak kap kaçak da hava ile temas 

etmeyecek şekilde muhafaza edilmeli. 

6- Gaz maskesi yoksa ıslak bir havludan soluk al. Bunun için tedbir al 

7- Tehlike geçtikten sonra giysileri çıkar, bol su ve sabunla tüm vücudu 

temizle 

8- Bol su iç.  

9- Suları, dezenfekte ettikten sonra iç. Gerekirse tekrar dezenfekte et. 

10- Hiçbir çiğ gıdayı yeme. En temiz olduğunu düşündüğün yiyecekleri bile 

çok iyi pişir. 

11- Evde bol miktarda çamaşır suyu, deterjan, yumuşak sabun bulundur. 

12- Yaşam odasında bulunan pencere kenarlarını ve kapı aralıklarını gaz 

sızıntısını önlemek amacıyla koli bandı, yapışkan sünger veya 

macunla kapat. Buna ek önlem olarak odanın havasını 

ağırlaştırmayacak miktarda çamaşır suyu ile karıştırılmış suyla 

(tercihen 1 bardak çamaşır suyuna 10 bardak su oranında 

hazırlanmış) ıslatılmış bezleri pencere ve kapı aralıklarını kapatacak 

şekilde yerleştir. 

13- Alkol ve sigaradan uzak dur. 

14- Eğer kimyasal saldırıya dışarıda maruz kalırsan ellerini, yüzünü ve 

gözlerini koru. 

15- Kimyasal saldırıdan sonra da saldırının etkisinin havada, suda, 

toprakta devam edeceğini unutma. 

16- Rüzgârdan korun. 
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Biyolojik saldırılarda alınacak tedbirler 

1- Resmî kurumlar açıklama yapıncaya kadar sebze, meyve, et, süt ve 

yumurta yeme. 

2- Şömine varsa, şömineyi tıka. Bütün bacaları kapat. 

3- Bol su iç. 

4- Rüzgârdan korun. 

5- Suları, dezenfekte ettikten sonra kullan. Gerekirse tekrar dezenfekte 

et. 

6- Hiçbir şekilde çiğ gıda yeme. 

Radyoaktif saldırılarda alınacak tedbirler 

1- Dışarıya çıkma.  

2- Dışarıdan hiçbir şeyi içeri alma. 

3- Eğer radyoaktif maddenin salınımının yakınında isen, hızla uzaklaş. 

4- Evde isen, evi izole et.  

5- Asla klima, aspiratör ve saire cihazları çalıştırma. 

6- Şömine varsa, şömineyi tıka. Bütün bacaları kapat. 

7- Evin en iyi izole olan yerinde veya bodrum katında yerleş. 

8- Resmî kurumların uyarılarını takip et ve onlara uy. 

Nükleer saldırılarda alınacak tedbirler 

1- Derhal bir çukura gir veya duvarın dibinde yere yat. 

2- Evdeysen masanın veya yatağın altına gir. 

3- Asla ışığa bakma. Başını patlamanın aksi yönüne çevir. 

4- Kollarını başının üstünde birleştir. 

5- Dizlerini karnına çek. 

6- Üzerini her ne ile olursa olsun, ört. 
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7- Patlama anının bitmesinden sonra güvenli bir yere ulaş. 

8- Kıyafetlerini dışarıda bırak. 

9- Her yerini bol suyla yıka. 
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