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1. BÖLÜM

GRUP DİNAMİĞİ

Grubun Tanımlanması

Aynı fikir ve düşünceleri 

paylaşan, aynı amaca yönelik 

eylem birliği içinde olan, 

birbirlerini tanıyan, 

örgütlenmiş ve lideri olan 

insanların meydana getirdiği 

kümeye grup denir.



GRUP DİNAMİĞİ: Grup dinamiği, bir grup içinde oluşan 

sebep-sonuç ilişkileri ile grupların oluşması ve işleyişini 

ifade etmektedir. Gruplar, insanların rasgele bir araya 

geldikleri topluluklar değildir. Onları bir arada tutan 

değerler sistemi vardır. 

Grup;

• Tanımlanabilir, hüviyeti tespit edilebilir, isimlendirilebilir.

• Hiyerarşik bir yapıya sahiptir.

• Fertler roller üstlenirler ve bu rolleri ifa ederler.

• Ortak menfaat ve çıkarlar vardır.

• Normlar (kurallar-Standartlar) vardır. Grup üyeleri bu 

kurallara uymak zorundadır.

• Amaçta birlik vardır.

• Devamlılık vardır.



DAVRANIŞ KAYNAKLARI

Davranış organizmanın gözlenebilen bir hareketidir. 

ve iki biçimde ortaya çıkar

1-) Doğuştan gelen davranışlar

Refleks ve içgüdüsel

2-) Sonradan Kazanılan Davranışlar

Bilgi Beceri ve Tutum



SOSYAL YIĞIN

 İnsanlar belirsiz ve birbirine yabancıdırlar.

 Aralarında teşkilatlanma yoktur hiyerarşi 
olmaz.

 Birbirleriyle sınırlı bir sosyal temas mevcuttur.

 Belirli bir davranış kalıbı yoktur, geçici davranış 
birliği vardır.

 Çok değişken bir yapıya sahiptir her an girip 
çıkabilir.

 Sürekliliği yoktur geçicidir.

 Yerleşik özelliğe sahiptir.

 Yörelere göre değişkenlik gösterebilir.



SOSYAL GRUP

 Birbirlerini tanırlar hüviyeti tespit edilebilir. İlişkiler 

birebir ve samimidir.

 Her grup üyesinin bir pozisyonu vardır. Herkesin 

kendine ait görevleri vardır.

 Sosyalite çok yoğundur herkes kendi rolünü oynar.

 Belli normları vardır ve bu normlara uyulur.

 Müşterek menfaat ve değerlere sahiptirler.

 Amaçlar, herhangi bir sosyal amaca yönelmiş 

olması gerekir.

 Sürekliliği vardır.



SOSYAL ANLAMDA GRUP ÇEŞİTLERİ

 Asli Gruplar: Ferdin direkt sıkı bir işbirliği sonucu çıkan 

gruplardır.(Aile gibi)

 Tali gruplar: ilişkilerin biraz daha uzak olduğu 

gruplardır.(Okul,sınıf , klüp vs.)

 Formal Grup: (şekilli) Düzenli bir şekilde kurulan yasal olan 

gruplardır.

 İnformal Grup: (şekilsiz) Yasal olmayan gayri resmi gruplardır.



TOPLUMSAL OLAYDA GRUP 

ÇEŞİTLERİ

 Saldırgan Gruplar

Devletin bütünlüğüne yönelik olarak saldırı yapan 
gruplardır. Hedefleri her ortamda saldırmak suretiyle 
devleti zayıf düşürmektir.

 Paniğe Kapılmış Grup

Korku ve endişe içinde bulunan gruptur.

 Belli bir hedefi ve amacı olan grup

Belli hedefi amacı olan gruplardır. Amaçlarını 
gerçekleştirmek için yağmalama yaparlar.

 Anlamlı grup

 Belirli ulvi duygularla bir araya gelmiş 
gruplardır.(camide namaz kılan insanlar)



GRUBA GİRMEDEKİ DAVRANIŞ 
KAYNAKLARI
 Kendini gerçekleştirmek, insanların yaşarken arzu ettiği hedeflerine 

ulaşmak için çalışmaktadırlar. Bireyselleşememiş kişilerin kendine 
değer verilme ihtiyacı vardır. Güçlü olma yada güçlü görünme 
ihtiyacı insanları grup olmaya itmektedir. 

Bireyin Toplum içindeki Yeri ve Önemi

 Fert: Bir toplumu meydana getiren ona etki eden ondan etkilenen 
birey şahıs anlamındadır.

 Toplum: Şuurlu fertlerden ve aralarında bir teşkilatlanma bağları 
ve aralarında bir takım görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan 
yığınlarına toplum adını veriyoruz.

 Her bireyin; Toplumsal ilişkileri vardır. Her an birbirleriyle ilişki 
halindedir. Bireylerin karşılıklı davranış beklentileri ve bireyin bu 
beklentiler hakkında yaptığı "toplumsal rolünü" belirler. Her insan 
bazı gruplara üyedir. Aynı anda birden fazla grup olabilir. Her 
insanın toplumda bir yeri yani" kazanılmış statüsü" vardır. Bireyin 
sosyalleşmesinde çevre önemlidir.



KÜLTÜR VE TOPLUMSAL NORMLAR

 Kültür; "Varlıkların anlamları hakkında iletişimde bulunma ve 
toplumsal hayatı düzenleme" gereksinimden doğar.

 Kültürün üç belirli özelliği vardır.

 Bir kuşaktan diğer kuşağa geçer.

 Kültür doğuştan gelmez.

 Diğer bireylerle etkileşim sonucu öğrenilir.

 Kültür, birey doğmadan vardır. Birey öldükten sonrada 

olacaktır.



NORMLAR

Toplumsal ilişkiler ve davranışlar toplumsal normlar ile 

yönlendirilir. Bazı toplumsal normlar yaygın ve etkindir. Bazılarının 

yaptırım gücü çok fazladır. Bazı normlar devlet gücü ile 

zorlandıkları halde bazılarında bu olmaz. Örnek;

Adam öldürme-İnsan yaşamının korunması 

Fazla evlilik-Ailenin korunması 

Irza geçme-Cinsel yaşamın korunması 

Hırsızlık-İnsan kişiliğinin korunması 

Soygun-Mülkiyetin korunması

Her grubun bir alt kültürü vardır. Alt kültür grubun birbirine 

benzerlikleridir.



2.BÖLÜM

KOLEKTİF DAVRANIŞ VE ÖZELLİKLERİ

Kolektif davranışın diğer bir adı da toptan kitle 

davranışıdır. En büyük özelliği ise yapılanmamış 

oluşudur, yani bu tür davranışların belli bir normu, 

kalıbı, seyri yoktur

A- Kolektif Davranışın Ön               

Koşulları

1- Kültürel normların 

sosyal ilişkilerin kuralları 

kesinlikle işlemez 

2- Etkileşim ve etkilenme 

son derce yüksektir.

3- Grup bağımlılığı geçici 

ama çok fazladır.

4- Sponton hareketler 

çıkar ve kontrol edilemez 

hale gelir.



B. KALABALIĞIN ANLAMI, OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Kalabalık; Ortak bir fikirle hareket eden, aynı heyecanı 

taşıyan, teşkilatsız ve sürekli olmayan insanlardan kurulu 

topluluklardır.

Özellikleri;

• Belirli bir alanda veya yakınındadırlar.

• Aralarında hiyerarşi (yönetimsel yapı) ve işbölümü yoktur.

• Birbirlerini tanımazlar. İletişim yoktur veya minimum 

düzeydedir.

• Geçicidirler.

• Bir topluluğun içinde olan kişide topluluğa mensup 

olduğu hissiyatından kaynaklanan bazı yeni psikolojik 

özellikler ortaya çıkar. Bunlar;

• İrade zayıflığı,

• Duygusallık,

• Özenti,

• Telkin,

• Taklit,

• Yayılma,

• Tesir altında kalma olarak sıralanabilir.



Genel Kalabalık Davranışı: 

 Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak 

gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale 

gelen insanlar vardır

 Bunlar kalabalıklardır. Ortak mekanda toplanmış 

insanlardır. 

 Aralarında meydana gelecek etkileşimle "grup" 

haline gelebilirler. 



C- KALABALIĞIN ÇEŞİTLERİ

1-) İrade Kalabalığı 

2- ) Dinleyici Kalabalıklar

3- ) Dini Hizmetlere Yönelik Kalabalıklar

4-) Önceden Planlanmış Toplantılar

5-) Kızgın Kalabalıklar



C- Kalabalığın Çeşitleri

 1-) İrade Kalabalığı :İnsanlar bir şeyi ifade 
etmek için toplanmışlardır. Belli duyguların 
açığa çıkartmaya yönelik davranışlardır.

 Verilen bir parti, kalabalık dans grupları, spor 
etkinlikleri bu kalabalıklara örnek teşkil edebilir. 
Bunlar bazı duygu ve gerilimlerin düzenli bir 
biçimde ifade edildiği yerlerdir. Kişiler arası 
ilişkilerde bir serbestlik var, bir samimiyet var. 
Bağırma, çağırma ve belli bir düzende 
saldırganlık maçlarda hoş görülmüştür. 







2- )Dinleyici Kalabalıklar:

 Seyirci gruplar, konsere 
gidenler, konferans dinleyenler 
.Bu gruplar da duygusal uyum 
bakımından gelişigüzel gruplara 
benzer. Ancak etkilenme düzeyi 
yüksektir. Bu sırada dinleyenlere 
kendilerini ifade etme olasılığı 
var. Bitiminde karşılıklı 
görüşmeler olur. Dinleyici 
kalabalıklara örnek olarak Basın 
Açıklaması yapan kalabalıkları 
verebiliriz.. Bu kalabalıklar 
kanundaki boşluktan 
yararlanarak bir anda grup ve 
eylemci haline gelebilirler. 



3- )Dini Hizmetlere Yönelik 

Kalabalıklar:
 Örneğin tarikat mensupları veya 

bir zikir anındaki insanlar bu gruba 
örnek gösterilebilir. Yine camide 
dini vecibelerini yerine getirmek 
için toplanan insanlar da bu 
gruba girerler. Tarikattaki insan 
diğer mensupların davranışlarına 
uyar. Birey enerji  boşaltır , 
arkadaşlık başlar. Manevi bir 
huzur hissedilir. İnsanlar orada bir 
şeyler  bulur. Normal yaşamda 
bulamadığı beraber olma gruba 
ait olma, olanağı bulur. İnsan 
psikolojik bağlılık sağlayabilir. 



http://www.aksiyon.com.tr/fotograf.php?id=196


4-)Önceden Planlanmış 

Toplantılar:

 Gönüllü derneklerin yaptığı 
toplantılar söyleşiler bu gruba 
girer. Konuşmacılar gelir, bir 
şeyler paylaşılır, dinlenilir 
kalabalık soru sorar, problemler 
paylaşılır. Bu toplantılarda 
sayının artması duygusal 
buluşmanın alanım geliştirir. 
Siyasal partiler bu tip 
toplantılardan çok yararlanır. 
Tarihte Alman Diktatörü Hitler 
bu toplantılardan en çok 
yararlanan liderlerdendir. 





5-)Kızgın Kalabalıklar:

 Biranda oluşurlar. Kırar 

döker linç ederler. Zaten 

toplum gerginse bu tür 

oluşumlar mümkündür. 

Bir anda pek çok yerde 

oluşabilir. Belirli bir 

amaçtan ziyade bir öfke 

boşalma güçlenmeye 

tepki ve isyanı ifade 
eder. 





 Topluluğu dışardan yönetenler; Eylem grubu idare edenlerin 

grubun içinde olmayıp dışardan yönetmeleridir.

 Topluluğu içerden yönetenler; Gruba eylem yaptıran ve 

yönlendiren içeride dışarının uzantıları vardır. Bunlar tarafından 

grup yönlendirilir.

 Yakın koruma görevlileri; Bunlar grubun güvenliğini korumak 

için görevlidirler. Lideri ve diğer grupta bulunanları korurlar.

 Haberleşme görevlileri; Bunlar içerideki sorumlu ile 

dışarıdaki liderle haberleşmeyi sağlarlar.

 Psikolojik etki grupları; Topluluğa moral vermek ve güvenlik 

güçlerinin dikkatini başka yöne çekmektir.

 Pankart grupları; Bayrak flema gibi işaret ve eylem gereçlerini 

taşımaktır.

 Eylem grupları; Bu insanlar özel yetiştirilmiş yapacakları tüm 
eylemleri önceden planlayan militanlardır.



D- OLAYLARIN HAZIRLIK SAFHASI

Kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz. 

Aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir 

hazırlık ve olgunlaşma safhası vardır. Bazen aylar, 

yıllar kadar uzun süren bu safhalar, kamuoyunun 

gözünden kaçabilir ve kamufle edilebilir. Olaylar 

bu safhadan sonra uygun bir ortam bulunca veya 

yaratılınca yine bir bahane ile aniden ortaya çıkar 

ve hızla gelişir.

a- Önderlik

b- Kabarma ve Horozlanma Devresi

c- Toplumun Büyümesi

d- Fikri Hazırlık Devresi

e- Çabuklaştırıcı Olay

f- Kontrolden Çıkmış Zorbalık Safhası

g- Zorbalık Hareketlerinin Yayılması



Önderlik:
 Toplum halinde yaşayan 

insanlarda yönetme ve 
yönetilme duyguları vardır. 
Yönetme duygusu ve 
becerisine sahip olanlar 
azınlıktadır.

 Bu yönetme duygusuna sahip 
olan insanların hepsinin önder 
olması da mümkün değildir. 
Özellikle cesareti, etkileyici 
konuşma yeteneği, katılığı, 
üstün fizik yapısı, bilgisi vb. özel 
yetenekleri taşıyan kişiler 
önder olabilirler.

 Sonuç olarak toplumdaki 
diğer insanların bir takım farklı 
özelliklere sahip olan ve 
özellikleri ile karşı tarafı 
etkileyebilen kişileri önder diye 
tanımlayabiliriz. Bu özellikler 
veya yetenekler doğuştan 
olabileceği gibi sonradan da 
kazanılabilir.



Kabarma ve Horozlanma
 İnsanlar tek başlarına veya birkaç 

kişilik grup halinde iken daha 
mantıklı düşünür ve daha bilinçli 
kararlar verebilirler. Keza cesaret ve 
davranışları da normal bir insanın 
cesaret sınırları içindeki kadardır.

 Fakat insanlar kalabalıklaştıkça 
matematiksel ve doğal olarak 
güçlenir, cesaretlenir ve davranışları 
da o ölçüde serbest bir hal alır. 
Ancak duygu, düşünce ve karar 
verme yetenekleri ise aynı ölçüde 
karmaşık ve belirsiz bir çizgiye 
yönelir.

 İşte, tek başına iken tepki 
gösteremeyen kişiler topluluk 
halindeyken yukarıda özet olarak 
açıklamaya çalışılan özelliklerin de 
etkisiyle birbirlerinden güç alarak 
kendilerini daha kuvvetli görmeye 
başlarlar.

 Tabiri caiz ise, horozlanmaya, 
kabarmaya, taşkınlığa kısaca 
kavgaya hazır hale gelirler.



Toplumun Büyümesi:
 Yasal olmayan bir toplumsal 

olayın amacına ulaşabilmesi için 
önceden planlanmış görevliler, 
kışkırtıcılar olayın başlayacağını, 
hatta başlamak üzere olduğunu 
yaymaya başlarlar. Bu konuda 
oradaki şahıslar arasında çeşitli 
söylentiler ve yorumlar 
konuşulmaya başlamıştır. 
Çoğunluk mantıksız ve 
heyecanlıdır. 

 Bu durumu değerlendiren maksatlı 
görevliler taraftar toplamaya 
çalışırlar. Zira topluluğun tamamı 
aslında kötü maksatlı değildir. 
Buraya gelirken böyle bir isyankâr 
olaya katılmayı düşünmemiş 
sadece merak ettiği için veya 
tatmin olmak, vakit geçirmek için 
gelmiş olabilirler.



Fikri Hazırlık Devresi:
 Bu safhaya gelinceye kadar 

topluluk, artık belli bir 
heyecan dalgasına 
kanalize olmuştur. Aslında 
kimin ne söylediği, ne 
söylemek istediği, pek belirli 
değildir. Çeşitli söylentiler 
dolaşır ve topluluk her türlü 
zorbalığa kolayca cüret 
edebilecek duruma 
yaklaşmıştır.

 İşte bu fikri hazırlık 
devresinde asıl görevli 
kışkırtıcılar, söylentileri 
olabildiğince yayıp 
genelleştirerek tüm topluma 
mal etmeye çalışırlar. 
Böylece toplumda 
duygusallığı ve fikri arzuyu 
artırırlar.



Çabuklaştırıcı Olay:
 Dalgalı bir denizde rotayı elinde 

bulundurmaya çalışan bir veya 
birden çok önderin başkanlığında 
gittikçe çoğalan ve bundan 
cesaret alarak horozlanabilen 
hatta çoğalan toplumun giderek 
büyümesi ile her türlü zorbalığa 
cüret edebilecek duruma gelen 
ve belli ölçüde duygusallaşıp fikri 
açıdan olgunlaşmaya başlayan 
bir toplum oluştuğunu görmüştük.

 İşte bu durum ve ortamdaki bir 
toplum için artık çok küçük hatta 
çok önemsiz gibi görünen 
herhangi bir olayı çabuklaştırıcı 
neden olabilir. Bunun neler 
olabileceğini önceden kestirmek 
çok güçtür. Olayların akışı içinde 
tesadüfen de ortaya çıkabilir ve 
bardağı taşıran son damla olabilir 
veya küçük bir kıvılcım misali olayı 
başlatıverir.



E- OLAYLARI BAŞLATMA USULERİ

a- Yaygın Propaganda Yapmak:

b- Konuşma Yapmak:

c- Heyecanı Artırmak:

d- Eyleme Geçiş:



Eylem Biçimleri

Eylem biçimlerini kesinlikle sınırlandırmak mümkün 

olmayabilir. Çünkü zamana, şartlara, yöreye, imkanlara vb. 

diğer etkenlere göre eylem imkan ve kabiliyetleri 

değişebilir.

a- Hakaret (Aşağılatma, Tahkir)

b- Yazılı ve Sözlü Gereçlerle Tahrik:

c- Bazı Maddelerin Atılması:

d- El Silahları:

e- Ateşli Silahlar:

f- Patlayıcı Maddeler:

g- Eşya Tahribi ve Yağma:

Panik Nedenleri

Panik, korku ve bilgisizliğin doğurduğu şuursuz bir harekettir. 

Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve 

heyecanının etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz 

hareketlerdir.



4. EYLEM TAKTİKLERİ: Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten 

topluluklar hedeflerine ulaşabilmek veya olaylarını olabildiğince etkili bir 

seviyeye çıkarmak için kendilerini önlemeye çalışan güvenlik güçlerine 

karşı bir takım taktikler kullanırlar. Bu taktiklerin başlıcaları şunlardır.

• Olay yaratarak dikkatleri başka tarafa çekme,

• Dağılıyor gibi gözükerek tekrar toplanma,

• Büyük bayrak ve flamalarla yürüyüş yapmak ve marşlar söylemek,

• Topluluğun etrafına, yaşlı, çocuk, kadın ve gazilerin dizilmesi,

• Topluluğun güvenlik görevlilerini kuşatması,

A. EYLEM BİÇİMLERİ: 

• Hakaret: Şahsına, ailesine, dinine, kitabına hakaret ve küfür edilebilir,

• Yazılı ve sözlü gereçlerle tahrik: Güvenlik güçleri tahrik edilerek başıbozuk bir 

güç haline gelmesi istenilir.

• Bazı maddelerin atılması: Taş domates yumurta atılır.

• Silah kullanılması: Sopa zincir muşta demir çubuk şiş bıçak veya ateşli silahlar 

kullanılabilir. (İsyan vb.)

• Patlayıcı madde kullanılması: Molotof kokteyli vs.

• Eşya tahribi ve yağma: Yağma, yıkma, talan vs.

• Yangın çıkarma ve kendini yakma: Lastik, araç vs.

• Cenaze kaçırma ve cenazelerde olay çıkarma: Siyasi gösterilerde karşıt 

gruplarca cenazeler kaçırılabilir veya cenazenin kendi istedikleri yer defnedilmesi 

için olay çıkarılabilir. Siyasi örgütlenmeler için cenazeler gösteri yapmak için 

bulunmaz fırsattır.



PANİK NEDENLERİ

Panik: Topluluğun biranda heyecanlı duruma geçmiş halidir.

Panik nedenleri

Tehlikenin hissedilmesi

Kısmi tuzak

Kaçış yollarının bir kısmının veya tamamının kapanması

Ön ve gerinin bağlantısının kesilmesi

Karışıklık çıkaran kitlenin kargaşalık bastırma gazı ile karşılaşması

PANİK HALİNDEKİ İNSANLARIN ORTAK DAVRANIŞLARI

Herkes canını kurtarma peşindedir.

Sesi çok çıkanın sözü dinlenir.

İlk hareket edenin yönüne doğru gidilir.

Duygular zayıftır.



C- Topluluk İçinde Bulunan Kişi Tipleri:

a- Provokatörler:

b- Atılganlar:

c- Tesir Altında Kalanlar:

d- İhtiyatlılar:

e- Destekleyiciler:

f- Seyirciler:



1. KİŞİ TİPLERİ

Profesyonel kışkırtıcılar-provokatörler (KONUŞMACILAR). Hitabet 

yetenekleri geniş, kendini beğenmiş, İlginin kendisinde toplanmasını bekleyen 

kişilerdir.

Önderler. Genelde topluluğu içeriden yöneten kişilerdir. Bunlar aynı zamanda 

konuşmacılar da olabilirler.

Atılganlar. Hayata bağlı olmayan anti sosyal insanlar.

Tesir altında kalanlar. Kişilikleri gelişmemiş insanlardır bin bir dereden su 

getirirler. Cesaretleri yoktur.

İhtiyatlılar. Zeki, titiz, mükemmeliyetçi, çekingen, hassas, dikkatli ve ayrıntıyı 

arayan insanlardır.

Destekleyiciler. Hayalperesttirler, kolay kandırılırlar. Her alanda kullanılabilirler.

Seyirciler. Yalnızca seyrederler ve yorumlarını yaparlar. Topluluğun neden 

toplandığının onlar için önemi yoktur.

Karşı eylemciler. Bu grup yapılan eyleme karşı çıkan ve eylemi desteklemeyen 

insanlardan oluşur.



3. TOPLULUĞUN ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ: Bir grup 

insanın ortak amaç etrafında uzun veya kısa bir zaman 

dilimi içinde bir araya gelerek, ortak bir kimlik ve ortak 

bir aksiyon yaratması da diyebileceğimiz toplu 

hareketler ikiye ayrılır.

Yasal topluluklar: Kanunlar çerçevesinde örgütlenmiş, 

hukuki çevre dışına çıkmadıkları sürece faaliyetleri 

serbest olan, örgüt, topluluk, kurum ve kuruluşlardır. 

Dernek, sendika, vakıf, siyasi parti, şirket düğün, vb.

Yasa dışı topluluklar: Kanuna aykırı bir şekilde toplanan ve 

eylem yapan veya kanuna uygun olarak toplanıp, 

sonradan kanuna aykırı eylemlere başvuran 

topluluklardır.



A. TOPLULUĞU YÖNLENDİRME USULLERİ: Toplumsal 

olayların temelinde hoşnutsuzluk vardır. Toplu 

hareketlerin büyük bölümü planlı olarak gerçekleşir. 

Planlı bir toplu hareket teşkilatlanmayı, iş bölümünü ve 

koordineyi gerektirir.

Topluluğu dışarıdan yönetenler. Perde gerisindedirler

Topluluğu içeriden yönetenler. Alandadırlar.

Yakın koruma görevlileri. Güvenliği sağlarlar.

Haberleşme görevlileri. Alan-perde gerisi arasında 

haberleşmeyi sağlarlar.

Psikolojik etki grupları. Dışarıda olay çıkarırlar.

Pankart grupları. Bayrak flama vb. pankart taşırlar.

Eylem grupları. Gözü pek, saldırgan militanlardır.



TOPLUMSAL OLAYLARDA GENEL PRENSİPLER

A- Organizatörlerle Diyalog Kurma

B- İkna Edici ve İnandırıcı Olma

C- İnisiyatif Kullanma

D- Caydırıcılık

E- Profesyonel Olma

F- Provokasyona Gelmeme



5. GENEL İLKELER:

A. DİYALOG KURMA: Lider kişi ile irtibat kurulur. Topluluğun 

eylemden vazgeçirilmesi için liderle irtibat ve konuşma çok 

önemlidir

B. İKNA EDİCİ VE İNANDIRICI OLMA: Topluluğun eylemden 

vazgeçirilmesi için ikna edici konuşmalar yapılır. Özellikle 

liderle yapılan konuşmalarda seçilecek kelimeler tehdit edici 

değil yasal prosedürün hatırlatıcı mahiyette olmasına dikkat 

edilir.

C. İNİSİYATİF KULLANMA: Topluluğun agresif bazı tavır ve 

hareketlerinin azaltılması çalışmasıdır. Suç içermeyen bazı 

tavır ve hareketlerin göz ardı edilmesi şeklinde de 

algılanabilir. Ancak suç içeren tavır ve davranışlar neticesinde 

yapılacak müdahalelerde ortam dikkate alınmalıdır. Bu 

müdahale bazen topluluk dinamizmini artırabilir.

D. CAYDIRICILIK: Yapılacak konuşmalarda tehditten ziyade ikna 

etme çalışması yapılarak topluluk eylemden vazgeçirilmeye 

çalışılır. Gerekirse güç gösterisi, müdahaleye hazırlık 

gösterisi yapılarak ta caydırıcılık sağlanabilir.



E. PROVAKASYONA GELMEME: Topluluk ile güvenlik güçleri karşı 

karşıya getirilmek istenir. Eylemi başlatabilecek militan tipler 

önceden belirlenmelidir ve zaman ayarlaması yapılarak bu kişiler 

kalabalığın içerisinden çıkarılarak tecrit edilirler. Gösteride 

bahsedilen konular güvenlik güçlerinin lehine anlatılmış da olabilir. 

Güvenlik güçleri bundan etkilenerek göstericilere müsamaha 

gösterme durumuna girmemelidir.

F. PROFESYONEL OLMA: Gösterinin olaysız geçmesine çalışılmalıdır. 

Güvenlik güçleri gösterinin geriliminden etkilenmemelidir. Gösteri 

en temel haktır. Gösteri ile gösterinin eyleme dönüşmesini ayırt 

etmek gerekir.

Yasadışı Eylem Yapan Bir Topluluğun denetim altına alınması veya 

dağıtılması için önerilen taktiklerden bazıları şunlardır

1. Başlamış olan olaya karışan kişileri asıl kalabalıktan uzak tutmak.

2. Kalabalığı küçük birimlere ayırarak, birbirleri arasındaki 

haberleşmeyi kesmek,

3. Kalabalık önderini gruptan tecrit ederek götürmek,

4. Kalabalığın dikkatini dağıtmak

5. Kalabalığın yayılmasını ve güçlenmesini engellemek,



A- Copun Özellikleri

B- Göz Yaşartıcı Gazların 

Sınıflandırılması

a – Kimyasal Maddeler

Aerosol : Buharlaşmayan 

fakat uzun süre havayı 

kaplayacak şekilde küçük 

zerreciklere ayrılan katı 

veya sıvı bir maddeden 

ibarettir.

•Yoğunluk

•Doz

•Dozaj  

•Öldürücü Dozaj

5.BÖLÜM

COP VE GÖZYAŞARTICI GAZLAR



Fizyolojik Etkilerine Göre Kimyasal  Maddeler 

Zehirleyici (öldürücü)

Kimyasal Maddeler

Saf Dışı Bırakıcı Kimyasal  Maddeler

Uyuşturucu-Kapasite 

Bozucu Maddeler

Kargaşalığı 

Kontrol Maddeleri

Kusturucu MaddelerGöz Yaşartıcı Maddeler



1- CS  ( Ortho-chlorbenzalmalononitrle ) C1C6H4CHC(CN)2

Görünümü beyaz, kristal pudra şeklindedir. Tüm etkisi  20-60 saniye arasında 

ortaya çıkar ve 10-30 dakika içerisinde kaybolur. 

Ağırlıklı olarak el bombaları ve 37/38 mm fişeklerde kullanılmaktadır. 

CS Maddesinin Etkileri

•Aşırır derecede gözyaşı ifrazı ve yanma

•Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama 

ve gözyaşına bağlı olarak görememe

•Burunda yanma ve akıntı

•Aşırı tükürük ve salya ifrazı

•Nefes darlığı, bronşlarda yanma

•Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı

•Göğüs sıkışması, boğulma hissi ve panik

•Baş dönmesi ve sersemleme

•Geçici olarak koordinasyon bozukluğu

•Deride yanma ve batma hissi

(özellikle nemli bölgelerde)

•Miğde bulanması ve kusma

•Fotofobi (parlak ışıklara karşı aşırı duyarlılık)



2- OC (Oleoresin of Capsicum ) C18H27NO3 

Halk arasında biber gazı da denilen OC en çok tercih edilen göz 

yaşartıcı maddedir. Çünkü CN ve CS maddelerinden daha kullanışlı 

ve daha az yan etkilere sahiptir. Etkisini 3-15 saniye arasında 

gösterir ve 20-30 dakika içerisinde kaybolur. Temizlenmesi son 

derece kolaydır. Özündeki biberden dolayı temas ettiği yerde çok 

fazla yanmaya sebep olur.

OC Maddesinin Etkileri

•Gözde yanma ve kanlanma 

•Mukozalarda şişme

•Burunda yanma ve batma hissi

•Üst solunum yolları zarlarında şişme

•Teneffüs edilmişse diyaframda kasılma

•Baş dönmesi ve sersemleme

•Deride temas ettiği bölgelerde yanma ve 

batma hissi, güneş yanığı benzeri kızarıklıklar

•Mide bulanması ve kusma

•Foto fobi (parlak ışıklara karşı aşırı duyarlılık)



3- Diğerleri

a. CN (Kloroasetofenon) 

Katı, sarımtırak renkte, 54 0C ‘de eriyen bir maddedir. 

Anında tesir eder. CN gözleri ve üst solunum yollarını 

hemen tahriş eder. Baygın elma çiçeği gibi kokar.

b. CNC (Klorasetefenonklorform)

Kısa etkilidir. Gözleri yaşartır, solunum yollarını tahriş 

eder.Etkileri bilhassa akciğerde haftalarca sürebilir. 

Tahriş edicidir. Toksik değildir. Göz yaşı getirir 

solunum yollarını tahriş eder.Benzin gibi kokar. 

e. CNB 

Kimyasal ismi yoktur. Gözleri yaşartır, tahriş edicidir.

f. BBC (Brom Benzil Siyanür)

Biberimsi kokusu vardır. Ani etkili olup, baş ağrısı 

yapar ve solunum yollarını tahriş eder. 

g. CR (Dibenzonksazepin)

Gözlerde ağrı,rahatsızlık ve aşırı yanmanın yanı sıra 

bazen ışığa karşı duyarlılık ve geçici körlük de 

görülebilir. Ayrıca burunda tahriş olma, öksürme 

hapşırma ve burun akması görülür.



C- Göz Yaşartıcı Gazların Etkileri

Fizyolojik Etkiler

•Göz yaşartıcı maddelere maruz kalındığında 

aşağıdaki belirtiler geçici bir süre ile meydana 

gelir.

•Aktif maddesi gereği göz yaşartır, göz 

bebeklerini etkiler. Kişi göz kapaklarını refleks 

olarak kasar ve etkisiz hale gelerek pasif duruma 

düşer.

•Göz, burun, boğaz ve cilt üzerinde yanma etkisi 

oluşturur. Vücut ısısı ve nemi ile madde yayılma 

etkisi gösterebilir.

•Öksürük ve mide bulantısı yapar. Fazla gaza 

maruz kalındığında kusma meydana gelebilir.

•Sinüsleri etkiler. Ağız ve burun salgıları artar.

•Çok miktarda gaza maruz kalındığında nefes 

darlığına sebep olabilir.

•Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur.

•Gazın bütün etkisi 10-15 dakika gibi bir sürede 

geçer.



D- Göz yaşartıcı Gazların Kullanım Esasları

1. Açık Alanlarda Göz Yaşartıcı Mühimmatların 

Kullanım Taktikleri

2. Kapalı Alanlarda Göz Yaşartıcı Mühimmatların 

Kullanım Taktikleri



E. GÖZ YAŞARTICI GAZLARDA İLKYARDIM: 

1. Gazlı ortam derhal terk edilmelidir, temiz havaya çıkılmalıdır.

2. Gözler rüzgara karşı açık tutulmalı, varsa kontak lensler 

çıkartılmalıdır. Göz kapakları mümkün olduğu kadar çok açılıp 

kapatılmalıdır.

3. Burnu temizlemek için sümkürülür, normal nefes almaya 

gayret edilir.

4. Bol soğuk su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturulmadan 

yıkanır. %5 karbonat katılan suyla yıkanırsa daha kısa sürede 

sonuç alınır. Ancak karbonatlı su göze temas ettirilmemelidir.

5. Terlemeyi engellemek için fazla hareket edilmemelidir.

6. Vücuda krem, merhem, yağ, losyon vb. maddeler 

sürülmemeli.

7. Giysiler çıkartılmalı, tamamen temizleninceye kadar 

yıkanmalıdır.

8. Kişi ile sürekli konuşulmalıdır. Beklenmeyen etki 

görüldüğünde kesinlikle doktora müracaat edilmelidir.



GÖZ YAŞARTICI MADDELERİN  KAPALI ALANLARDAN TEMİZLENMESİ 

Göz Yaşartıcı maddelerin bulaşma derecesinin doğrudan doğruya, 

kullanılan maddenin tipine ve mühimmatın adedine bağlı olduğu 

unutulmamalıdır. Kapalı alan temizliği süresince maske ve eldiven 

kullanılmalıdır.

•OC veya CS ihtiva eden havayı, cereyan yaptırarak boşalt. Hava 

koşullarının el verdiği derecede tüm kapı ve pencereleri aç. Eğer bir 

vantilatör yerleştirilebilirse, bu cereyanın artmasına yardım edecektir. 

Boşalmış gaz mühimmatları veya boş hacimler (kutu vb.) varsa derhal 

kaldır ve dışarıya at. Çünkü bu mühimmatlar ve boş hacimler içerisinde 

gaz tanecikleri tutarlar.

Eğer CS toz halinde kullanılmış ise, bunları temizlemek için suyla filtre 

edilen elektrikli süpürge kullanılmalıdır. 

Yüzeyler, suda eritilmiş % 5 oranındaki çamaşır sodası (sodyum 

karbonat) eriği ile hiçbir hasara uğramadan arındırılabilir. Bu kimyasal 

eriyik gaz taneciklerini çözmektedir. 

Gaza maruz kalan yiyecekler tanecikleri emeceğinden, meyve-sebze 

benzeri yiyecekler iyice yıkanmalı diğerlerinin ise atılması gerekmektedir. 

Gazlara maruz kalan ilaçların da aynı şekilde kontrol edilmesi gerekir.



6. BÖLÜM

ŞÜPHELİLER İLE ALANDA GÖRÜŞME
1-GÖREVLİNİN TAVIR VE DAVRANIŞI

Bir görevlinin kendini sunma şekli onun "tavır ve davranışı"

olarak bilinir. Bir görevlinin tavrı ve davranışı görevlinin 

durumu kontrol etme yeteneğini doğrudan etkiler. Bir 

görevlinin tavır ve davranışını oluşturan unsurlardan bazıları 

aşağıda sıralanmıştır:

-Zindelik

-Düzenlilik

-Tetikte olma

-Farkında olma

-Kontrolü almaya hazır olma

-Otoriter resmi varlığı



A- Yaklaşma

Görevli durumun kontrolünü başından kurmalıdır. Kişilerle görü-

şürken, avantajlı pozisyonu oluşturmalı ve korumalıdır ve fiziksel 

bir saldırıya karşılık vermeye hazır olmalıdır.

Bir kişiye (kişilere) yaklaşma esnasında, birkaç saniyeyi bireyi 

(bireyleri) değerlendirmek için kullanmalıdır. Bunun için kendinize 

aşağıdaki soruları sorun:

Bu kişiye yaklaşmak gerekli mi?

Mevcut bariz tehlike işaretleri var mı?



B-Tepki Zamanı İlkesi

Askeri Yakın Mesafe Dövüşü ("Close Quarter Battle", "CQB") 

kavramına dayanarak, tepki zamanı, mesafe arttıkça artar. Örneğin, 

kişi bir görevliye iki metreden az uzaklıktaysa, kişinin beklenmedik bir 

hamlesi başarılı bir saldırıyla sonuçlanabilir. Bu yüzden, kişiye asgari 

güvenli uzaklık, silaha bağlı olarak, en az iki metre (iki kolluk ara) ol-

malıdır. Bir kişiyle görüşürken söz konusu olan iki alan vardır:

1.Tepkisel Bölge

2.Tehlike Bölgesi
Tehlike bölgesi tepkisel bölge 

içinde kişinin uzanabileceği ve 

fiziksel olarak dokunabileceği 

iki metrenin altında olan 

bölgedir.

Tepkisel bölge "tepkisel ara" da 

denir. Kişi ve onunla görüşen 

görevli arasında görevlinin 

kişinin bir hamlesine tepki 

verebilmesi için yeterli zaman 

veren yaklaşık 2 metrenin 

üzerindeki tampon bölgedir.



DURUŞ
Bir görevlinin kişiyle bağlantılı olarak durma şekline duruş denir. Uygun duruş 

şekli şunlardır:

Alanda Görüşme Duruşu

Hazır Duruş

Savunmaya Hazır Duruş

l-Alanda Görüşme Duruşu

Alanda görüşme duruşu çoğu kişiyle temasın

yapıldığı temel duruştur. Bu hem vatandaşlarla 

hem de şüphelilerle temasınızda çalışacağınız 

pozisyondur. 

• Ayaklar omuz genişliğinde açık.

• Silah arkaya doğru kenarda.

• Bacaklar düz ve dizler hafif bükülü.

• Eller herhangi bir engelden serbest,

cepte değil.



GÖRECELİ POZİSYON ALMA

Arada bırakılan mesafe ve alınan pozisyondur

KİŞİ KONTROLÜNDE DİKKAT EDİKECEK HUSUSLAR

Olmayacak bir olguya hazır olma

Kontrol kurmak

Avantajlı konumu korumak

Ruhsal ve psikolojik olarak hazır olmak

SALDIRGANLIĞININ ERKEN UYARI İŞARETLERİ 

Kişinin veya grubun sürekli olarak farklı yere bakması Görevliyi 

dikkate almama Aynı soruları tekrar tekrar sorma Aşırı heyecan

Hareketlerinde farklılıklar (abartılık)

Biranda donup kalma 

Fiziksel taciz ve saldırı hali



9. COPUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ:

Cop, özel güvenlik görevlilerinin gerektiğinde kullanmak 

için taşıdığı, 15 cm.lik el kabzası boğumlu olan, 45–90 

cm. uzunluğunda ağaçtan ya da plastikten yapılan siyah 

renkli saldırı ve savunmada kullanılan dürtü silahıdır. 

Bunun yanında pille çalışan ve şahıslar üzerinde etkili 

olan şok etkisi yaratan elektrikli coplar da mevcuttur.

1.Kısa cop (30–45 cm) Karakol (kontrol noktası, devriye vb. 

copu

2.Orta Cop  (50–65 cm)

3.Uzun Cop (70–90 cm) (Ağaç- plastik) Toplumsal olay copu.



 Cop daha kolay kullanılabilen ve en çok kullanılan elde 

taşınmalıdır.

 Unutulmamalıdır ki cop sürekli kontrol altında 

tutulabilmelidir.

 Cop ne fazla kaldırılmalı  nede karşıdaki kimsenin 

kontrolüne izin verecek şekilde olmalıdır.

 Cop güç gösterisidir. Ancak yerinde 

 kullanılmazsa tahrik edici bir silahtır.

 Cop gerekmedikçe görünmeyecek bir şekilde 

muhafaza edilmelidir.



A. VURUŞ TEKNİKLERİ: 

İleri dürtüş hamlesi: Sol ayak kaldırılarak ileriye doğru kısa bir adım atılır. Diz 

hafifçe ileriye doğru bükük tutulur. İleri doğru adım atarken copun sağ ucu 

sert bir şekilde göstericinin vücudunun üst kısmına nişan alınarak dürtülür.

Açılı hamle: Bu vuruş belli açıdan saldırıya geçmek için kullanılır. Bunun için 

saldırgana doğru kısa bir adım atılır. Bu esnada kol düzgün vaziyete 

alınarak ileriye doğru hamle yapılır. Şayet saldırgan sağda ise copun sağ 

ucu ve sağ ayak, solda ise copun sol ucu ve sol ayak yapılacak ileri 

hamlede öncelikle kullanılır. Bu sırada geride kalan ayak gergin olmalı, 

sağlam ve dengeli basmalıdır.

Yan hamle: Saldırganın yan çaprazdan eyleme geçmesi halinde, güvenlik 

elemanı copu uygun ayağını öne atışıyla birlikte kaldırarak saldırganın 

vücuduna tevcih eder(doğrultur). Hareket tamamlandıktan sonra seri 

şekilde güçlü duruş pozisyonuna (hazır pozisyona) geçilir.

Tam ileriye vuruş: Şiddet kullanmayan göstericileri geriye doğru sürmek için 

kullanılan bu teknikte, güvenlik görevlisi öncelikle kullandığı ayağını 

göstericinin ayak arasına doğru hareketlendirirken, copunu da göğsüne 

doğru vurarak onun geriye çekilmesini sağlar ve vuruş tamamlanınca hazır 

pozisyonuna geçer.

Değişik vuruş: Saldırganı sol tarafa sürmek için sol ayak saldırganın sol yanının 

dış tarafına atılırken, cop sağ el omuz hizasından itibaren 45 derecelik açıya 

getirilerek saldırganın vücuduna vurulur ve sonra seri olarak rahat 

pozisyona geçilir. Saldırgan sağ tarafa sürülmek istenirse copun sağ ucuyla 

hamle yapılır. Sağ ayak göstericinin sağ yanı dış tarafına atılır



VURUŞLARDA HEDEF SEÇİMİ:
Vücut, hassas bölgeler göz önüne alınarak çeşitli 

vuruş bölgelerine ayrılmıştır. Bunlar;

1. Öncelikli vuruş bölgeleri: Belden alt kısmı, 

kalça, baldır ve ön kol bölgeleridir.

2. İkinci derecede vuruş bölgeleri: Belden üst 

kısmı, dirsek, diz, bilek, omuz ve pazu 

bölgeleridir.

3. En son vuruş yapılabilecek bölgeler: Baş, 

boyun, kasık, omurga ve böbreklerdir.



COPLA HAZIRLIK VE VURUŞ ŞEKİLLERİ

Öncelikle cop çekildiğinde hazır duruş pozisyonu alınmalıdır. 

Cop silah çekilen bacağın arkasında tutulmalıdır. Vuruşu 

geçmek için önce yüksek koruma durumuna geçmeli ve copu 

omuza yaslamalıyız

AKICI DARBE VURUŞU

Saldırgana şoklama ile yapılan vuruş şeklindedir. Saldırganın 

gaflet anından faydalanılması gibi. Burada karşınızdaki saldırgan 

sizden böyle bir hareket beklememektedir .Bıçakla saldıran 

kimseye karşı saldırınız.

ÖNE DOĞRU KESME VURUŞ

Saldırganın ilk eyleminden sonra tamamen etkisiz hale 

getirilmesidir. Şok darbeyi alan kimsenin elinde hala bıçağın 

mevcut olması gibi.



EL ARKASI KESME VURUŞU COP ÇEKMENİN 

Rahat olan pozisyonda komutla hazır pozisyonuna geçilir. Duruş 
şekli aynıdır. Copun uçlara yakın yerlerden her iki elle, kollar 
dirseklerden 90 derece kırılarak yere paralel bir biçimde tutulur. 

VURUŞLAR DAHEDEF SEÇİMİ

Toplumsal olaylarda kuvvet kullanan güvenlik güçleri, gruptan 
kopan, dağılan, çocuk, yaşlı vb.kimseleri değil, eylemi devam ettiren 
kimseleri kendilerine hedef almalıdır. 

VURUŞ VE BLOKTEKNİKLERİ 

Coplu taşıma tutuşları 

Bilek bükerek taşıma 

Kol bükerek taşıma 

Bacak arasından geçirerek taşıma



13. TOPLU DÜZENLER: 

A. HAT DÜZENİ (Sola-Sağa): 

Dar bir sahayı kapatmak, Bir bina veya tesisi korumak, Bir yolu kapamak, Bir 

bölgeden kalabalık veya topluluğu çıkarmak, Herhangi bir yönden gelen 

tehditlere karşı tedbir alınmasında kullanılan düzendir.

B. KADEMELİ DÜZEN Hareket halinde olan kalabalığın yönünü değiştirmek 

amacıyla kullanılır.

( SOLA )



C. KAMA DÜZENİ: Kalabalığı bölmek ve kalabalık içinde ilerlemede 

kullanılır.

D. ÇEMBER DÜZENİ: İlerleme düzenidir. Tehlikenin yakın olduğu 

zamanlarda kişi ya da kıymetli bir eşyanın korumasında herhangi bir 

yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında, topluluk içinden 

alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzendir.



KORUMA DÜZENLERİ

A. HAKEM: Sportif faaliyet ve müsabakalarda görevli 

hakem ve resmi görevlilerin korunması maksadıyla 

kullanılan düzendir. Genelde çember düzeninde koruma 

yapılır. Özel bir şekli yoktur. Saldırganlık durumu ve 

korunacak kişi sayısına göre görevli güvenlik sayısı da 

artırılır.

B. ARAÇ: Araç koruma düzeni aynı zamanda kortej 

düzeni olarak da anılır. Hat düzeninin; araç, cenaze 

çevresi, sahne, para ve değerli eşya nakillerinde de 

kullanılan şeklidir. Karesel veya dikdörtgensel olarak hat 

düzeni alınır.

C. SAHNE: Hat düzeninin sahne etrafına yerleşmiş 

şeklidir. Sahnede yapılacak konuşma öncesi kürsünün 

içi, altı ve çevresi ile salonun kontrolleri tamamen yapılır. 

Güvenlik görevlileri bulundukları alanın istikametinde 

gözetleme yaparlar. Gözetleme ve ateş sahaları 

bulundukları istikametlerdir.



GÖZ YAŞARTICI GAZLAR:

A. GAZ MASKESİ KULLANIMI: Gaz maskesi; toplumsal olaylara 

müdahale eden güvenlik görevlilerinin koruyucu başlıkla ya da 

başlıksız kullanabileceği, radyasyon zerrecikleri, koku, duman, toz, 

CN ve CS içeren atmosferik şartlarda solunum koruması sağlayan 

bir aygıttır. Gaz maskelerinin kullanım ömrü 10 yıldır. Gerekli bakım 

ve özen gösterildiğinde bu süre uzayabilir. Maskenin takma 

standardı 6 saniyedir. Maske kullanılmadan önce kontrolleri 

yapılmalı, arızalı maskeler sağlamları ile değiştirilmelidir.

B. SPREY ÇEŞİTLERİ: Spreyler kullanım alanındaki kalabalık durumu 

ile spreyin imalat büyüklüğüne göre üç şekilde sınıflandırılabilir. 

İçeriğine göre CS, CN ve OC maddesi içeren spreyler mevcuttur.

El spreyi

Omuz spreyi

Araç monteli sprey,

C. SPREY KULLANIMI: Sprey dik vaziyette şahsa karşı tutulmalıdır. 

Sprey mekanizmasına bir saniyelik basmaya bir atış denir. El 

spreyler genelde 15–20 atımlık olarak imal edilmişlerdir. Etkili 

mesafesi üç metre olup, kol uzatıldıktan sonra sprey ile şahıs 

arasında en az bir metre, en fazla 2 metre mesafe olmalıdır. Sprey 

kullanımında hava şartları göz önünde bulundurulmalıdır.



GÖZ YAŞARTICI GAZLAR

Gaz Maskesi Kullanımı

Solunum yoluyla vücudumuza etki eden gazlara karşı etkili bir 
korunma yöntemidir. Gaz maskesi, içerisi gaz dolu olan bir yere 
girilmeden önce takılmalıdır. Şayet olay sonra vuku bulmuş ise 
maske takılmadan önce derin bir nefes almalı, takılmasından 
sonra içerdeki kirli havanın güçlü bir nefes verilerek dışarıya 
atılması sağlanmalıdır.

Radyoaktif, biyolojik ve kimyasal maddelerin etkilerinden azami 
ölçüde korunabilmek için mutlak surette gaz maskesi kullanmak 
gerekmektedir. Gaz maskesi, kullanıcısına, nefes aldığında 
ortamda bulunan zehirli gazı süzgecinden süzerek zararlı 
maddelerden korumaktadır. Gaz maskesi süzgeci içerisinde bir 
giriş valfi bir de çıkış valfi mevcuttur. Kişi nefes alırken giriş valfi 
açılmakta ve zararlı maddelerden süzülen havanın teneffüs 
edilmesini sağlamaktadır.



 Nefes verilirken ise kapanmak suretiyle havanın 

süzgeçten geçmesini engeller. Verilen nefes veya hava 

çıkış valfinden dışarıya atılır. Çıkış valfi nefes alındığında 

kapanmak suretiyle kirli havanın içeriye girmesini 

engellemektedir. Bu arada havanın oksijen miktarına 

dikkat edilmelidir. Çünkü gaz maskesinin direk olarak 

oksijen sağlama gibi bir özelliği bulunmamaktadır.

 Sahra koruyucu gaz maskeleri ise kişiye daha iyi kullanım 

imkanları veren bir maske türüdür. Kişiler dışarıda 

konuşulanları daha iyi duyabilir ve etrafı daha net 

görebilirler. Değişik gazların yan etkilerinden kurtulmak 

için imal edilen gaz maskeleri kullanımlarından sonra 

dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilirler. Ayrıca bunlar 

kullanılma talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve 

uygun şartlarda muhafaza edilmelidir.



 SR 6M SR 10M



Göz 

Parçası Hava 

Yastığı

Filtre  

Çıkış Valfi

Ses Aktarıcısı

Giriş Valfi 

Maskeyi giyen personel 

nefes aldığı zaman hava filtrede 

temizlenerek yüz parçası 

grubunun içine girer. Filtre aktif 

kömürden oluşmaktadır. Filtre 

tutucusunun içerisine yerleştirilmiş 

olan giriş valfi nefes alındığında 

açılarak filtreden geçen temiz 

havanın içeri girmesine izin verir. 

Fakat nefes verildiğinde 

kapanarak kullanılmış havanın 

süzgeçten geçerek çıkmasını 

önler. Çıkış valfi ağız hizasına 

yerleştirilmiş olan ses aktarıcısı 

grubunun içerisindedir ve nefes 

alırken kapanarak içeriye kirli 

havanın girmesini önler. Nefes 

verildiğin-de ise açılarak 

kullanılmış havanın dışarı 

çıkmasını önler. 



Gövde 

Üst Kapak

Aktif Kömür Aerosol 

Filtresi

Plastik 

Kapak

Hava Girişi 



GAZ MASKELERİNİN TAKILMASI







Spreyler

 Robokop Gaz Spreyi: Üç metre mesafeye kadar 

etkilidir. Sıkılan hedef insanın yüzüdür. Aktif 

maddeciği "oc" dir. Otuz sıkımlıktır. Gaz çıkışı sıvı ip 

şeklindedir. Kutuyu dik tutmak gereklidir.

 Cap-Stun: Üç metreye kadar etkilidir. Gaz çıkışı 

püskürtme şeklindedir. Aktif maddeciği "oc" dir. Z 

505 ve Z 606 modelleri mevcuttur. Z 606 

modelinde mandal sürekli tutulduğunda sürekli 
olarak gaz çıkışı yapar








