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Afete Hazır Okul Eğitim İçeriği

3

Afetler Öncesi 
Afetlerle Mücadelede Temel Bilgi ve Kavramlar

Yaşam Çevremizdeki Riskler
Afet Bilinci Kültürü

Afet Hazırlıklarında Toplumsal Güç Birliği
Yaşam Çevremizdeki Risklerin Azaltılması

Yapısal Olmayan Riskleri Azaltmak
Aile Afet ve Acil Durum Planı

Toplanma Alanı ve Buluşma Yerleri
Diğer Hususlar

Özel İhtiyaç ve Özel İlgi Grupları

Afetler Sırası
Doğru Davranış Şekilleri 

Afetler Sonrası
İlk Saatler

1. BÖLÜM

4

AFETLERLE MÜCADELEDE 

TEMEL BİLGİ VE KAVRAMLAR
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İlk 72 Saat

5

Afet sonrası bölgedeki insanların aranması ve kurtarılması ile yapılacak acil
yardımlar için geçecek 72 saatlik kritik süreyi ifade eder. Bir afet
sonrasındaki ilk 72 saat, “altın saatler” olarak da adlandırılmaktadır.
Afetlerde ilk 72 saatte yardıma gelenler yakın çevremizdeki kişiler, aile
bireyleri ve komşularımızdır.

Zamana Göre Hayatta Kalma Oranları:
İlk 30 Dakika  % 93
1. Gün  % 81
2. Gün  % 36
3. Gün  % 33
4. Gün  % 19
5. Gün  % 7
5. Günden Sonra  % 2

Tehlike ve Risk

66

Tehlike; zarar verme potansiyeli olan bir
olgudur.

Risk ise, bir olayın meydana
getirebileceği olumsuz sonuçların
tümüdür.

Doğal tehlikeler için temel kural;
“Geçmişte meydana gelmişse, bir
gün mutlaka tekrarlayacaktır”

Risk Analizi
Belirli tehlikelerin, sınırlı bir bölge veya ülke ölçeğinde
canlılar üzerindeki yaşamsal etkileri ile diğer fiziksel
varlıklar üzerindeki yıkıcı sonuçlarını her yönüyle
inceleyip ortaya çıkarma çalışmasıdır.

Zarar Görebilirlik
Fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel,
kurumsal ve çevresel faktör veya süreçlere
bağlı olarak var olan tehlikelerin olumsuz
sonuçlarını artıran faktör veya süreçlerdir
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Afet Yönetimi

77

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla
bir afet olayının öncesi, sırası ve sonrasında yapılması
gereken çalışmaların, planlanması, yönlendirilmesi,
koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi
için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynakların
bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesini
gerektiren bir kavramdır.

Olay Acil Durum Afet
Doğa
Kökenli

Teknoloji
Kökenli

İnsan 
Kökenli

Olay, Acil Durum, Afet

88

Olay
İnsanları ilgilendiren 

sosyal, ekonomik, kültürel 
ve benzeri alanlarda 

meydana gelen, ilgi çeken 
veya çekebilecek her 
türlü oluşumlardır.

Acil Durum
Olabildiğince hızlı 

müdahale etmeyi ve acil 
yardım faaliyetlerini 

yürütmeyi gerektiren tüm 
olay, durum ve hallerdir. 

Afet 
Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar 
meydana getiren, normal yaşamı ve 
insan faaliyetlerini durdurarak veya 
kesintiye uğratarak toplulukları 

etkileyen, mevcut hizmet 
sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların 

yetersiz kaldığı, doğa olayları, 
teknolojik ve insan kökenli olaylara 
afet denir. Afetlerde var olan sistem 
normal şekilde işleyemez. Kaynaklar 

yetersiz kalır. 
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Afet Türleri

99

Afetler kökenlerine göre doğa olayları, teknolojik ve insan kökenli afetler olmak 
üzere üçe ayrılır.

Doğa Olayları Sonucu Meydana 
Gelen Afetler
Depremler
Heyelanlar

Seller‐Su baskınları
Orman Yangınları

Çığ
Fırtınalar
Tsunami

Kar Fırtınaları
Volkanlar
Hortumlar

Afetlerin Etkileri
Arama kurtarma hizmetleri aksar,

Alt yapı bozulur,
Şok etkisi,

Yaralanma ve can kayıpları,
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar,
Eğitim ve öğretim aksar,

Emniyet ve asayiş hizmetleri aksar,
İkincil afetler oluşur,

Barınma, beslenme sorunları,
İşsizlikte artış,

Psikolojik bozukluklar,
Ulaşım ve haberleşmede aksaklıklar,

Ekonomik yapıda bozulma,
Enflasyon ve vergilerde artma.

2. BÖLÜM

1010

YAŞAM ÇEVREMİZDEKİ RİSKLER
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Afet Zararlarının Kıtalara ve 
Oluş Türlerine Göre Dağılımı

11

2. YAŞAM ÇEVREMİZDEKİ 
RİSKLER

1212

1. DEPREM 2. HEYELAN 3. SEL 4. YANGIN

Ülkemizin
%66’sı aktif fay
bölgelerinde
bulunmaktadır.

Ülkemiz
topraklarının
%25’i
heyelanlara
maruz kalır.

Ülkemizde
toplam afet
zararlarının
%15’i sel
kaynaklıdır.

Türkiye son 67
yılda İstanbul
yüzölçümünün 3
katı kadar orman
alanı yangınla yok
olmuştur.



•31.03.2015

•7

Ülkemizde Sık Yaşanan Afetler

13

Ülkemizde Yaşanan Afetlere 
İlişkin İstatistikler

14
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Dünyanın İç Yapısı

Magmanın Yer İçindeki Dolaşımı
Levha Hareketleri

16
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Levha Hareketleri

17

Fay Türleri
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Türkiye’de Levha-Fay İlişkisi

Türkiye’de Levha Hareketleri
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Ülkemizde Olan Depremler

Aletsel Büyüklük-Şiddet 
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Aletsel Büyüklük-Şiddet 

Depremlerin Tekrarlanması
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Yaşam Çevremizdeki Riskleri 
Değerlendirmek

25

• Oturduğumuz evin yasal bir iskan ruhsatı var mı?
• Ev kiralarken ya da satın alırken hangi hususlara dikkat

etmeliyiz?
• Evimizin Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) var mı?
• Oturduğumuz binada, imar planı dışında sonradan bir değişiklik

yapılmışmı?
• Olası bir afette evimizdeki eşyalar bize zarar verebilir mi? Bunu

önlemek için ne yapmalıyız?
• Yaşadığımız yerde, teknolojik afet riski oluşturabilecek bir tesis

var mı? Olası bir kazaya karşı ne gibi önlemler alınmış?
• Afet sırasında nasıl davranmalıyız?
• Bir afet sonrasında aile bireyleriyle nasıl haberleşeceğiz? Nasıl

ve nerede bir araya geleceğiz?
• Okulumuzda afete hazırlık çalışmaları var mı?

3. BÖLÜM:  AFET BİLİNCİ 
KÜLTÜRÜ

26

Afet bilinci, bireyin içinde yaşadığı toplumda ve
bölgede afet tehlikelerinin getirebileceği zararlar
hakkında bilgilenmesini, bunlardan korunmak
için hazırlıklı olmasını ve bu bilinci etrafındaki
diğer bireylere de aktarmasını ifade etmektedir.
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AFET BİLİNCİ KÜLTÜRÜ

27

Birey olarak kendimizin ve etrafımızdakilerin
yaşam kalitesini artırabilmek için:

• hayatın tüm alanlarında oluşmuş ve
oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olmalı,

• gerekli tedbirleri alarak yaşamalı,

• bireysel ve toplumsal sorumluluk almalı,

• toplumsal güç birliği oluşturarak sorunun değil
çözümün bir parçası olmalıyız.

3. AFET BİLİNCİ KÜLTÜRÜ

28

Afete Hazırlık Küçük Adımlardan Oluşur
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4. BÖLÜM: AFET HAZIRLIKLARINDA 
TOPLUMSAL GÜÇ BİRLİĞİ 

29

• Afetlere hazır bir toplumun gerçekleştirilebilmesi için
toplumun tüm kurum ve kuruluşlarının sahip
oldukları olası imkân ve kaynaklarını birbirini
güçlendirecek şekilde aynı amaç doğrultusunda
yönlendirmesi şarttır.

• Afetlere hazırlık; resmi otoritelerin, belediyelerin
(yerel yönetim), üniversitelerin, sivil toplum
kuruluşlarının, özel sektörün ve bireylerin, yani
toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır.

4. AFET HAZIRLIKLARINDA 
TOPLUMSAL GÜÇ BİRLİĞİ

30
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Afet öncesi, sırası ve 
sonrasında sorumluluklarımız

31

• Afet Öncesinde: afete neden olabilecek tehlike
ve riskleri belirle, önle veya etkilerini azalt…

• Afet Sırasında: eğitim ve tatbikatlarla
kazanılmış doğru davranış biçimlerini uygula…

• Afet Sonrasında: olaya zamanında, hızlı ve
etkili olarak müdahale ederek kayıpların en
düşük düzeyde tut, olabilecek zincirleme
etkiler veya ikincil afetleri önle ve normal
yaşama bir an önce dön…

5. BÖLÜM: YAŞAM ALANIMIZDAKİ 
RİSKLERİN AZALTILMASI

32

Yapı Elemanlarıyla İlgili Riskler

• Taşıyıcı olmayan yapı elemanlarının hasar
görmesi sonucu oluşabilecek riskler; bölme
duvarlarının yıkılması, dökülmesi, devrilmesi,
sıvaların dökülmesi, camların kırılması vb…

• Taşıyıcı yapı elemanlarının hasar görmesi
durumunda oluşabilecek risklerdir. Betonarme
bir yapının taşıyıcı sistem elemanları (kolon, kiriş,
perde, temel, döşeme) hasar görmesi…
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Bina Elemanları

33

1-kolon, 
2-kiriş, 
3-taşıyıcı duvar, 
4-çatı  
5-temel

YAPISAL OLMAYAN ELEMANLARYAPISAL ELEMANLAR

Yapısal Zararların Başlıca 
Nedenleri

34

• Dere ve eski su yataklarına inşaat yapmak gibi zemin
özelliklerini dikkate almadan gerçekleştirilen yapılaşma,

• Bir binayı projede belirtilen kullanım amacı dışında kullanmak:
Konut olarak tasarlanmış bir binayı işyeri olarak kullanmak
gibi.

• Binanın alt kısımlarındaki kolonların kesilmesi gibi yapı
özelindeki düzensizlikler, taşıyıcı sistemdeki değişiklikler

• Kaçak kat yaparak binaya ilave yük getirmek.

• İşinde ustalaşmamış kişilerin inşaatta çalıştırılması gibi bir
nedenle bilinçsiz yapım süreci.

• Binaların yapım sürecinin yasa ve yönetmeliklere uygun
yürütülmemesi, denetimin yetersizliği.
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Yapısal Risklerin Başlıca 
Nedenleri

35

•İnşaatlarda standart ve yönetmeliklere uyulmaması

•İmar ve/veya iskan ruhsatı olmadan yapılmış eski
binalar,

•Proje dışında sonradan yapılan tadilat ve değişiklikler,
•Tehlikeli bölgelere inşa edilmiş binalar afette zarar
görme risklerini artıran unsurlardır.

Olası afetler karşısında büyük can ve mal kayıplarının
önlenmesi için, güvenliği yetersiz olan binaların
güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden inşa edilmesi
gereklidir.

Afete Dirençli Yapılaşma

36

• Yaşam alanlarımızdaki tüm binaların afet
açısından ne gibi riskler taşıdığını bilmemiz
önemlidir.

– Evimiz

– Okulumuz

– İşyerleri

– AlışverişMerkezleri

– Sinema, Tiyatro

– Hastane
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Afetlere Karşı Güvenli Bina 
Yapım Süreci 

37

• Yapı Ruhsatı

– Belediye veya ilgili kuruma başvuru

– Zemin etüdü

– İnşaat projesi

– Yapı ruhsatı

– İzin alındıktan sonra yapı denetim firması
kontrolünde inşaat

• Yapı Kullanım İzni (İskân Ruhsatı)

Ev Kiralarken ya da Satın 
Alırken …

38

• Mimarlar ve inşaat mühendisleri tarafından
tasarlanmış ve inşa edilmiş olmasına,

• Yasa ve yönetmeliklerle uygun şekilde inşa edilmiş
olmasına,

• İnşaatın işinde usta işçiler tarafından yapılmış
olmasına,

• Ruhsatının/iskanının olmasına,

• Proje amacına uygun olarak kullanılmasına ve
yapılmış olan değişiklikler için tadilat ruhsatının
bulunmasına dikkat etmeliyiz.
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6. BÖLÜM: YAPISAL OLMAYAN 
RİSKLERİ AZALTMAK 

39

• Binanın kendisi afette hasar görmemiş olsa bile evin
içindeki eşyalar, cihazlar, ekipmanlar yaralanmalara,
can kayıplarına veya yangın gibi diğer istenmeyen
sonuçlara neden olabilir.

• Ülkemizde depremlerdeki yaralanmaların en az yarısı
yapısal olmayan risklerden kaynaklanmaktadır.

• Evde, okulda, işyerinde vb., alınacak basit tedbirler
(eşyaların sabitlenmesi gibi) afet sırasında
yaralanmaları önleyecektir.

6. YAPISAL OLMAYAN 
RİSKLERİ AZALTMAK (YORA)

40

Yaralanmaları ve can
kayıplarını önlemek
için:

1. Tehlikeleri Tespit Et

2. Riskleri Belirle

3. Riskli Eşyaların Yerlerini
Değiştir

4. Eşyaları Sabitle.
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Yapısal Olmayan Riskleri 
Azaltmak

41

Tehlike Avı

1. Tespit Edelim (Evimizdeki / okulumuzdaki
tehlikeler nelerdir?)

2. Riskleri Belirleyelim (Okuldaki kütüphanede
raflar sabitlenmişmi?)

3. Riskli Konumdaki Eşyaların Yerlerini
Değiştirelim

4. Eşyaları Sabitleyelim.

YORA Çalışmaları- Çıkış Yolları

42

‐Çıkışı engelleyebilecek her
türlü eşyayı ÇIKIŞ YOLU’ndan
uzaklaştır,
‐ DIŞA DOĞRU açılan kapılar
kullan,
‐ Geniş çıkış yolları oluştur,
‐ Bulunduğun her binada

güvenli çıkışı öğren.
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7. BÖLÜM: AİLE AFET VE ACİL 
DURUM PLANI

43

• Afet hazırlığının temeli; afetin öncesi, sırası ve sonrasındaki
tüm uygulamaların planlanmasıdır.

• Afetlerde ilk üç gün, hayatta kalmak için çok kritik bir süredir

• Bu süreyi kapsayan bir Aile Afet ve Acil Durum Planımızın
olması gerekir.

• Aile Afet ve Acil Durum Planı afet ve acil durumlarda bize ne
yapmamız, nasıl davranmamız gerektiğini önceden planlama
fırsatı verir.

• Herkes ne yapacağını öğrendiğinde, yaşanabilecek karışıklıklar
azalır ve zorluklar karşısında daha dirençli olunur

Afete Hazırlık Planı

44

Evdeki her türlü tesisatların nasıl
kapatılacağını öğrenin…
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Aile Afet ve Acil Durum Planı 
hazırlamak niçin önemlidir? 

45

• Afet ve acil durumlar her zaman, her yerde
olabilir ve korkutucu boyutlar alabilir.

• Evimizi terk etmek zorunda kalabiliriz ve aile
üyeleri ile iletişim kuramayabiliriz.

• Afet sonrası ilgili kurumlar bize hemen
ulaşamayabilir ve bizim ihtiyaçlarımızı hemen
karşılayamayabilir.

Afet ve Acil Durum Çantası

46

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğimiz
malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum
çantası hazırla…
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Afet ve Acil Durum Çantası

47

Önemli Aile Bilgileri

48

Ailemizdeki her bir bireyin
• T.C. Kimlik Numarası,
• Cep Telefonu,
• İşyeri Adresi ve Telefonu,
• Kan Grubu,
• Sağlık Bilgileri (alerji, düzenli kullanılan ilaçlar, vb.),
• Diğer bilgiler(varsa),
• Özel sağlık sigortası poliçe numarası –
• Pasaport numarası,
• Ehliyet numarası –
• Araç ruhsat numarası –
• Araç plakası –
• Araç kasko poliçe numarası gibi bilgilerini önceden cep

telefonumuza ve mail adresimize kaydedebilir, bir kağıda yazılı
olarak da afet çantasına, ailemizin bir aracı varsa onun içinde bir
yere koyabiliriz.
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Bölge Dışı ve Şehir İçi Destek 
Kişileri

49

• Afet sonrasında sabit telefonların çalışmama olasılığı
kuvvetlidir ve uzun süre de çalışmayabilir.

• Aynı anda herkes cep telefonuyla yakınlarını aramaya
başladığında kapasite aşımı gibi nedenlerle cep
telefonu hatlar kilitlenebilir.

• Böyle zamanlarda SMS yoluyla afet bölgesi dışına
ulaşmak daha kolay olabilir.

• Afet bölgesi dışındaki iletişim kurulacak kişiyi
mümkünse başkent ve büyükşehirler dışında yaşayan
yakınlarımız arasından belirlemeliyiz.

Haberleşme önemlidir…

50
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Afet ve Acil Durum Bilgi 
Kartları (Yetişkin, Çocuk) 

51

• Afet sonrasında çocukları okuldan kimin alacağını Aile
Afet ve Acil Durum Planı’nda belirlenmiş olmalıdır.

• Çocukların her zaman boynunda taşıyacağı bir yaka
kartı hazırlanmalıdır.

• Bu kartta çocuğu okuldan alacak kişilerin adı‐soyadı,
telefonu ve fotoğrafı mutlaka yer almalı ve bu
fotoğraf son 6 ayda çekilmiş olmalıdır.

• Bu kartın hazırlanma amacı; çocuk kaçırma, organ
hırsızlığı vb. riskleri önleyebilmektir.

Afet ve Acil Durum İletişim 
Bilgileri Kartı

52

Afet ve acil durum sonrasında bilincimiz yerinde
olmayabilir, konuşma güçlüğü çekebiliriz.

• Yanımızda kendimizle ilgili bilgilerin yazılı olduğu bir
kart ya da bu bilgilerin cep telefonumuzda kayıtlı
olması önemlidir.
– Kan grubumuz,

– herhangi bir hastalığımız varsa onunla ilgili bilgiler,

– kullanmamız gereken ilaçlar,

– afet sonrası ailemizle buluşma noktamız,

– ailemizden birkaç kişinin telefon numaraları

– bizim için önemli olan diğer bilgileri kaydedebiliriz.
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Acil Durumlar Dışında Telefon 
Kullanmayın…

53

Bir afet sonrasında
telefon hatlarının açık
olması yardım
çağrılabilmesi açısından
çok önemlidir.

Acil müdahale
gerektirecek bir durum
yoksa telefon hatlarını
meşgul etmeyin.

Bölge dışı bağlantı kişisini
arayıp, bilgilendirin.

Acil durum telefon
numaralarını aradığınızda
nasıl davranacağınızı
öğrenin…

Acil durumlarda aranacak 
kurumlar 

54

Acil durum telefon
numaralarını aradığımızda;

•Kesin yer ve adres,
•Kim ve hangi numaradan
arıyor,

•Olayın tanımı gibi bilgileri
karşıdaki görevliye
bildirmeliyiz.

•Bu bilgileri paylaşmadan
telefonu kapatmamalıyız.

Gerçekten acil bir durum olmadığı
sürece acil durum telefon
numaralarını gereksiz yere
aramamalıyız!
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8. TOPLANMA ALANI VE 
BULUŞMA YERLERİ

55

• Ev içinde: Çıkış yolu 
üzerinde, güvenli ve merkezi 
bir yer olsun.

• Bina dışında: Bir park ya da 
meydan olabilir. 

• Mahalle dışında: Okulumuz 
ya da tüm aile üyelerinin 
bildiği bir akraba evi veya 
boş bir alan olabilir.

9. ÖZEL İHTİYAÇ VE ÖZEL İLGİ 
GRUPLARI

56

• Kendimiz veya bir yakınımız engelli
ise buna yönelik bir plan yapmalıyız

• Acil durum planımızı, bize destek
olacak kişilerle birlikte ve destek
olabilecek araç‐gereçleri dikkate
alarak geliştirmeliyiz.

• Ev, okul ve düzenli olarak vakit
geçirdiğiniz diğer tüm yerler için bir
plana sahip olmalıyız.
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10. EVCİL HAYVANLAR

57

Evde bir evcil hayvan besliyorsak;

• Deprem çantasına mama, yem,

• Varsa oyuncaklar,

• Kene, pire vb. ilaçları,

• Aşı kartını koymalıyız.

11. AFETLER SIRASINDA 
DOĞRU DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ 

58

• Bir afet anında ilk yapmamız gereken şey 
paniğe kapılmamaktır. 

• Öncelikle, güvenli olarak belirlediğimiz bir 
alanda “hedef küçültmek” ve “sakin 
kalabilmek” çok önemlidir.

• Paniği engellemek, hedef küçültmek ve 
bize zarar verebilecek cisimlerden 
korunabilmek için ÇÖK ‐ KAPAN ‐ TUTUN 
hareketini yapmalıyız.
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11. BÖLÜM: AFETLERDE DOĞRU 
DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ 

59

• Güvenli bir yerde veya sağlam bir nesnenin
yanında veya altında ÇÖK.

• Sırt pencerelere dönük bir şekilde KAPAN
başını ve enseni düşen cisimlerden koru.

• Tehlike sona erene kadar koltuk veya oturma
grubu gibi ağır ve büyük cisimlere TUTUN.

DEPREM

60

Deprem Öncesinde:
• Afet ve acil durum çantamızı, aile afet ve acil durum planımızı hazırlamalı ve

gözden geçirmeliyiz.
• Evimizde/sınıfımızda/okulumuzda bulunan raf ya da dolapların duvara

emniyetli şekilde sabitlemeliyiz.
• Ağır ve büyük eşyaları alt raflara yerleştirmeliyiz.
• Kavanozları ve şişeleri kilidi/mandalı olan kapalı dolaplarda mümkün olduğu

kadar yere yakın muhafaza etmeliyiz.
• Tablo ve ayna gibi eşyaları yataktan, kanepeden veya oturulan herhangi bir

yerden uzaktaki duvara emniyetli şekilde sabitlemeliyiz.
• Tavandaki avize gibi ağır cisimleri ve aydınlatma araçlarının bağlantılarını

sağlamlaştırmalıyız.
• Su ısıtıcısı (kombi/termosifon/şofben), buzdolabı, fırın ve gaz tertibatını uygun

malzemelerle duvara ve yere sabitlendiğine emin olmalıyız.
• Farklı amaçlarla kullanılan yanıcı/parlayıcı kimyasal içerikli malzemeleri kilidi

olan kapalı dolaplarda ve alt raflarda saklanmasına dikkat etmeliyiz.
• Her odada sağlam bir masa altında veya iç duvara karşı emniyet noktaları

belirlemeliyiz.
• Çök‐Kapan‐Tutun hareketinin tatbikatını yapmalıyız.
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Deprem Sırasında: 
Bina içindeyseniz

61

• Kesinlikle panik yapmamalıyız.
• ÇÖK‐KAPAN‐TUTUN pozisyonu alıp sarsıntı durana kadar beklemeliyiz
• Sarsıntı başladığında yatakta isek orada kalmalı, üzerimize düşecek ağır bir eşya

yoksa bir yastıkla başımızı koruyup; varsa en yakındaki güvenli alana geçmeliyiz.
• Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmamalıyız, asansör kullanmamalıyız.
• Balkona çıkmamalıyız, balkonlardan ya da pencerelerden atlamamalıyız.
• Acil durumlar ve yangınları bildirmek dışında telefonları kullanmamalıyız.

kibrit/çakmak yakmamalı, elektrik düğmelerine dokunmamalıyız.
• Tekerlekli sandalyedeysek tekerlekleri kilitleyerek başımızı ve boynumuzu

korumalıyız.
• Mutfak, atölye, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde

bulunuyorsak ocak, fırın vb. cihazları kapatmalı, dökülebilecek malzeme ve
maddelerden uzaklaşmalıyız.

• Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatıp; bulunduğumuz
ortamda soba ve ısıtıcıları söndürmeliyiz.

• Daha önceden hazırlanmış afet ve acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve
malzemeyi yanımıza alarak binayı daha önce tespit ettiğimiz yoldan derhal terk
edip toplanma bölgesine gitmeliyiz.

• Artçı depremler sırasında da ana depremde yapmamız gerekenleri yapmaya özen
göstermeliyiz.

DEPREM

62

• SARSINTI BİTENE KADAR SAKİN ŞEKİLDE 
BULUNDUĞUNUZ YERDE BEKLE.

• SARSINTI BİTİNCE BULUNDUĞUNUZ ORTAMI TERK ET.

• TAHLİYE SIRASINDA KESİNLİKLE ASANSÖRLERİ 
KULLANMA.
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ARTÇI DEPREMLER

63

• Bulunduğunuz yere göre (bina içi, bina dışı, araç içinde, alışverişmerkezi ya
da toplu taşıma araçları) güvenli olarak belirlediğimiz bir alanda “hedef
küçültmek” ve “sakin kalabilmek” çok önemlidir.

• Artçı depremler sırasında da paniği engellemek, hedef küçültmek ve bize
zarar verebilecek cisimlerden korunabilmek için ÇÖK ‐ KAPAN ‐ TUTUN
hareketini yapmalıyız.

Deprem Sırasında: 
Açık Alandaysanız

64

• Dışarıda kalmalıyız
• Enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden,

ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşmalıyız.
• Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı

hazırlıklı olmalıyız
• Deniz kıyısından uzaklaşmalıyız.
• Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç

altlarında bulunmamalıyız.
• Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı

dikkatli olmalıyız.
• Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından

gelecek tehlikeleri göz ardı etmemeliyiz.
• En büyük tehlike binaların dış duvarlarının yıkılmasıdır.

Bunlara dikkat etmeliyiz
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Sokakta Deprem Davranışı

65

Dere Kenarında Deprem Davranışı

66



•31.03.2015

•34

Deprem Sırasında: 
Özel Bir Araçtaysanız

67

• Seyir halindeyken sarsıntı olursa aracın sürücüsü güvenli bir
yerde yolu kapatmadan, sağa yanaşıp durmalı, pencereler
kapalı olarak araç içerisinde sarsıntının geçmesi
beklemeliyiz.

• Eğer şoför bilmiyorsa normal trafikten, ağaçlardan,
direklerden ve enerji nakil hatlarından mümkün olduğu
kadar uzaklaşmamız gerektiğini söylemeliyiz.

• Araç şehir içi trafiğindeyken sarsıntıya yakalanmışsak ve
güvenli bir yerde değilsek aracı durdurmalı, araçtakilerle
birlikte terk etmeli ve açık alanlara gitmeliyiz.

• Bir tünelin içindeysek ve çıkışa yakın değilsek, aracın
durmasını sağladıktan sonra aşağıya inerek ÇÖK‐KAPAN‐
TUTUN hareketini uygulamalıyız.

• Kapalı bir otoparktaysak; arabanızın dışına çıkıp yanına
yatmalıyız.

Araç İçindeyken Deprem Davranışı

68
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Deprem Sırasında: 
Toplu taşıma araçlarındaysanız

69

• Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden
inmemeliyiz. Elektriğe kapılabiliriz veya başka bir
tren çarpabilir.

• Trenin içinde sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya
herhangi bir yere tutunmalıyız.

• Metro veya tren personeli tarafından verilen
talimatları izlemeliyiz.

Yeraltı Çarşısında veya 
Geçidinde Deprem Davranışı

70
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Deprem Sonrasında: 
Kapalı alandaysak

71

• Sarsıntı durduğunda, etrafımıza bakarak çevremiz ve kendi
emniyetimizden emin olduktan sonra binayı terk etmeliyiz.

• Sonra çevremizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını
kontrol etmeliyiz.

• Eğer bulunduğumuz binada çökme yoksa, gaz kokusu alırsak, gaz
vanasını kapatıp, camları ve kapıları açmalı sonra da hemen
binayı terk etmeliyiz.

• Binadaki elektrik kaçakları, su sızıntısı, su boruları vb. hasarları
kontrol edip ilgililere haber vermeliyiz.

• Aile afet acil planına göre eğer afet ve acil durum çantamızı
almakla biz görevliysek yanımıza almalı, mahalle buluşma
noktanıza doğru harekete geçmeliyiz.

Depremden Sonra Yapmamamız 
Gerekenler

72
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Deprem Sonrasında: 
Açık alandaysak

73

• Yolumuzun üzerindeki hasara dikkat ederek yürümeliyiz.
• Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durmalıyız.
• Deniz kenarındaysak tsunami tehlikesine karşı sahilden

uzaklaşıp mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkmalıyız.
• Artçı depremlerin, asıl depremde hasar görmüş zayıf binalara

ek zarar verebileceğini düşünerek dikkatli olmalıyız.
• Önce hemen yakın çevremizde acil yardıma gerek duyanlara

yardıma koşmalıyız. Sonra mahalle toplanma noktamıza
gitmeliyiz.

• Afetten fiziksel ya da psikolojik olarak bir zarar görmediğimiz
durumda, Uzun pantolon, uzun kollu gömlek, sağlam
ayakkabılar giyerek, iş eldivenleri takarak yetkililerin
yönlendirmelerine uyarak yardım çalışmalarına katılmalıyız.

• Acil durum sürecinde ve daha sonrasında da zehirlenme,
salgın hastalıklara karşı gıda güvenliği önlemlerini almalıyız.

Depremden Sonra Yapılacaklar

74
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Deprem Sonrasında: 
Enkaz altında mahsur kaldıysak;

75

• Paniklemeden ne durumda olduğumuzu kontrol etmeliyiz.
• Hareket kabiliyetimiz kısıtlanmışsa çıkış için hayatımızı riske

atacak hareketlere kalkışmamalıyız.
• Kurtarma ekiplerinin en kısa zamanda bize ulaşmak için çaba

göstereceğinin bilincinde olmalıyız.
• Enerjimizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerimizi

kontrol altında tutmaya çaba göstermeliyiz.
• El ve ayaklarımızı kullanabiliyorsak su, kalorifer, gaz

tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığımızı duyurmaya
çalışmalıyız.

• Sesimizi kullanabiliyorsak kurtarma ekiplerinin seslerini
duymaya ve onlara seslenmeye çalışmalıyız; ancak enerjimizi
kontrollü kullanmayı unutmamalıyız.

Deprem Sonrasında: 
Enkaz altında mahsur kaldıysak;

76

• Yanımızda kibrit yada çakmak varsa yakmamalıyız.
• Hareket etmemeli ve toz kaldırmamalıyız.
• Ağzımızı ve burnumuzu mendil ya da kıyafetimizle

kapatmalıyız.
• Borulara ya da duvarlara vurarak yerimizi arama kurtarma

ekiplerine bildirmeye çalışmalı, biliyorsak ıslık çalmalıyız.
• Bağırmayı son çare olarak kullanmalıyız. Çünkü bağırmak

tehlikeli boyutlarda toz yutmamıza, oksijeni yetersiz bir alanda
bulunuyorsak gereksiz yere oksijen tüketmemize neden
olabilir.
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Heyelan Oluşumu

77

HEYELAN

78
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HEYELAN: Öncesinde

79

• Yaşadığımız bölgedeki heyelan riskleri hakkında bilgi
edinmeliyiz.

• Heyelan riskine karşı nasıl hazırlanacağımızı ve korunacağımızı
öğrenebileceğimiz daha detaylı eğitim programlarına
katılabiliriz.

• Yaşadığımız binanın zemin etütlerinin yaptırılıp yaptırılmadığı
konusunda bilgi edinmeliyiz.

• Aile Afet ve Acil Durum Planı’mızı hazırlarken heyelan riskini
göz önünde bulundurmalıyız. Binaları boşaltmak için
kullanılacak yolları buna göre belirlemeliyiz.

• Yoğun ve kesintisiz yağan yağmurlar gibi çamur akıntısı riskinin
yüksek olduğu durumlarda yetkili kurumların yapacağı duyuru
ve anonsları takip etmeliyiz.

HEYELAN: Sırasında

80

• Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli zamanımız
varsa hemen terk etmeliyiz.

• Mümkünse evimizde bulunan elektrik, gaz ve su tesisatlarını kapatmalıyız.
• Hissettiğimiz hareket sona erinceye kadar yerimizden ayrılmamalıyız.
• Kapalı bir alanda kaldıysak; çevremizde elektronik cihazlar var ise (cep

telefonu, radyo) açık bırakıp kurtarma ekiplerinde bulunan alıcıların
yerimizi tespit etmesini kolaylaştırabiliriz. Cep telefonumuz yanımızdaysa
yakınımızdaki birilerini arayıp yardım isteyebiliriz.

• Açık alandaysak, toprak kaymasının meydana geldiği bölgeden acil bir
şekilde yükseltisi olan yöne doğru uzaklaşmalıyız.

• Açık alanda heyelanı önceden fark ettiysek çevremizde bulunanları
uyarmalıyız.

• Toprak altında kaldıysak gücümüzü fazla sarf etmeyip, çırpınmayıp,
çevremizden sesler duymadıkça bağırmayıp kurtarma ekiplerinin gelip bizi
kurtarmasını beklemeliyiz.
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HEYELAN: Sonrasında

81

• Ağır yağış uyarılarını takip etmek için pilli radyo ile yerel haberleri dinleyebiliriz.
• Ağaç devrilmesi, kaya düşmesi gibi toprak kaymasını işaret eden olağandışı sesleri

dikkat etmeliyiz.
• Heyelan veya çamur akıntısının hareket ettiği doğrultuda durmamalıyız.
• Toprağın aktığı veya enkazın yığıldığı alanlardan hızla uzaklaşmalıyız.
• Bir köprüden geçmemiz gerekiyorsa önce akıntıyı kontrol edip, akıntının yaklaştığı

veya ulaştığı köprüyü kesinlikle kullanmamalıyız.
• Dere yataklarından, vadilerden ve düşük yükseltili yerlerden uzak durmalıyız.
• Akıntı veya kanala yakınsak su akışındaki ani artış‐azalışları dikkate almalı, suyun

berraktan bulanığa dönüşmesini ikaz olarak değerlendirmeliyiz. Bazı değişimler
çamur akıntısının habercisidir, hızla hareket etmek için hazırlıklı olmalıyız.

• Kendi güvenliğimize dikkat ederek çevremizde yardıma ihtiyacı bulunan kişi olup
olmadığını kontrol etmeliyiz.

• Telefonlarımeşgul etmemeye özen göstermeliyiz.
• Risk yaratabilecek duvar, çatı ve bacaların etrafında dolaşmamalıyız.
• Radyo, TV vb. kitle iletişim araçları yoluyla, yapılan uyarıları dinleyip söylenenleri

uygulamaya çalışmalıyız.
• Eşya almak amacıyla, zarar görmüş binalara kesinlikle girmemeliyiz.

Sel Oluşumu

82
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SEL

83

SEL/TAŞKIN: Öncesinde

84

• Bulunduğumuz yerin sele maruz kalma riskini öğrenmeliyiz. Evimizin sel
yataklarında olup olmadığını öğrenmeli ailemizi uyarmalıyız.

• Sel riskine karşı nasıl hazırlanacağımızı ve korunacağımızı
öğrenebileceğimiz eğitim programlarına katılmak için gönüllü olmalıyız.

• Sel konusundaki uyarıları radyo ve TV’den mutlaka takip etmeli ve dikkate
almalıyız.

• Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin
taşmasına neden olacağını unutmayalım.

• Aile Afet ve Acil Durum Planı’mızı hazırlarken sel riskini göz önünde
bulundurmalıyız. Bina boşaltma durumlarını sel riskini de düşünerek
planlamamızda yarar olacaktır.

• Gerektiğinde kullanmak üzere kum, kum torbaları, naylon, çivi, kontrplak,
tahta vb. inşaat malzemelerini depolayıp ve bir alet sandığını hazır
bulundurabiliriz.

• Binamızda yer seviyesi altında kullanılan bölümlerin eğimi aşağıya olan
giriş kısımlarında kum torbası vb. malzemeyle setler oluşturabiliriz.
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SEL/TAŞKIN: Sel uyarısı 
yapıldığında;

85

• Sel öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirip, planımızı uygulamaya koyarak gerekli ek
önlemleri almalıyız.

• Ani su baskınının oluşabileceğini unutmamamız gerekir.
• Sel sularının çok şiddetli akacağını ve önüne katacağı araç, ağaç ve ağır maddeleri

sürükleyeceğini dikkate alarak dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi
yerlerden uzak durmalıyız.

• Her an tahliye olabilecek şekilde hazırlıklı olmalı; bulunduğumuz yere göre planda
biz görevliysek afet ve acil durum çantamızı yanımıza almalıyız.

• Evdeki banyo küvetini ve kapları, şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı temiz
su ile doldurmalıyız.

• Elektrikli ev aletlerini fişten çekip; sigortaları ve vanaları kapatmayı unutmamalıyız.
• Sel uyarısı yapıldığında veya daha öncesinde, bina dışında bulunan akıntıyla

sürüklenip zarara yol açabilecek mangal, çöp kovası vb. eşyaları bağlayıp ya da daha
güvenli bir yere kaldırmalıyız.

• Uyarıların yapıldığı tarihlerde, yanımıza değerli eşya ve belgelerimizi de alarak,
mümkünse yüksek kesimlerde yaşayan yakınlarınıza kısa süreliğine misafir
olmalıyız.

SEL/TAŞKIN: Sırasında;

86

• Paniğe kapılmamalıyız.
• Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gitmeli; ancak asla

suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmamalıyız. Su aniden derinleşebilir.
• Elektrik kaynaklarından uzak durmalıyız, elektrik çarpabilir.
• Sel sırasında araç içindeysek şoförün su ile kaplı yoldan gitmesine engel olmaya

çalışmalıyız.
• Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleşeceğinden daha dikkatli olmamız

gerekir.
• Sel sularına girmemeliyiz, Ayak bileğimiz seviyesindeki su bizi, diz seviyemizdeki su

ise araçları sürükleyebilir.
• Evimizi terk ederken elektrik şalterleri, su ve gaz vanalarını kapatmalı ya da

kapatılmasını sağlamalıyız.
• Acil durum çantamızı yanımıza almalıyız
• Sel sularının temas ettiği yiyecekleri yememeliyiz.
• Zaman kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkmalıyız.
• Evimizin çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının yıkılabileceğini düşünerek bu

bölümlerden uzak durmalıyız.
• • Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsak, herhangi bir türde elektrikli alet ve

ışık kullanmamalıyız. Işığa ihtiyacımız olduğunda varsa pilli fener kullanabiliriz.
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SEL/TAŞKIN: Sonrasında;

87

• Yetkililerin geri dönün uyarısını almadan kesinlikle evlerimize
dönmememiz gerekir.

• Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularımıza‐yaşlılar, bebekler ve engelliler
yardımcı olmayı unutmamalıyız.

• Binalarımızın etrafında hala sel suları varsa eve girmemeliyiz.
• Binalarımızı kontrol ederken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el

fenerleri kullanmaya özen göstermeliyiz.
• Evimize sel sırasında yılan ve benzeri zararlı hayvanlar girebilir. Bu

konuda da inceleme yapmak faydalı olacaktır.
• Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin resmini çekmeyi ihmal

etmemeliyiz.
• Evimizde gaz sızıntısı; suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın,

ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olmadığına emin olmalıyız.
• Sel sırasında evimizde kalmış yiyecekler varsa bunları kesinlikle

kullanmamalıyız.

SEL/TAŞKIN: Sonrasında;

88

• Evimizdeki suları binanın daha fazla zarar görmemesi için yavaş
yavaş boşaltmalıyız (her gün suyun üçte birlik kısmı gibi).

• Lağım çukuru ve çukurlar, mikroplu tanklar ve atık su sistemlerinin,
sel sonrası insan sağlığına zarar vermemeleri için mutlaka yetkililere
başvurmalıyız.

• Sel sırasında yaralandıysak gerekli aşıları yaptırmayı ihmal
etmemeliyiz.

• Elektriğe kapılma riski nedeniyle eşyalarımızı kurtarmak adına da
olsa suyla kaplı alanlara girmemeliyiz.

• Koşullara uygun kişisel hijyen önlemlerimizi almadan sel suyu ile
temas etmiş hiçbir malzemeye dokunmamalıyız.

• Sele maruz kalmış bölgelerde kaynağını bilmediğimiz suları
kullanmamaya çalışmalıyız.

• Mümkünse şişe suyu kullanmalıyız.
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SEL
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Çığ Oluşumu

90
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KAR FIRTINASI
• ‐Kar, buz fırtınası, sulu kar, dondurucu

yağmurlar ve oldukça soğuk sıcaklıklar
görülür.

• ‐Çoğu ölümler arabada ve arazide olur.
• ‐Kar fırtınaları oldukça geniş bir alanda

elektrik kesintilerine yol açar.

ÇIĞ
• ‐Kasım‐Nisan ayları arasında olur.
• ‐Büyük çığlarda, yaklaşık 275 metreküp kar

kayabilir.
• ‐Çığlar genellikle doğal sebeplerle değil insan

kaynaklı oluşurlar.
• ‐En büyük faktör kış sezonunda biriken kar

miktarıdır.
• Bulunduğumuz bölgedeki çığ riskleri

konusunda bilgi edinmeliyiz.
• Kar yağan aylarda hava ve yol durumu

raporlarını dikkatlice izlemeliyiz.

KAR FIRTINASI VE ÇIĞ

ÇIĞ: Öncesinde;

92

• Bulunduğumuz bölgedeki çığ riskleri konusunda bilgi
edinmeliyiz.

• Çığ riskine karşı nasıl hazırlanacağımızı ve korunacağımızı
öğrenebileceğimiz eğitim programlarına katılmaya istekli
olmalıyız.

• Çığ riskinin artmasını engellemek için, yamaçlardaki
ağaçları, bitki örtüsünü ve ormanları korumamız
gereklidir.

• Kar yağan aylarda hava ve yol durumu raporlarını
dikkatlice izlemeliyiz.

• Aile Afet ve Acil Durum Planı’mızı hazırlarken çığ riskini
göz önünde bulundurmalıyız.
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ÇIĞ: Sırasında;

93

• Soğukkanlılığımızı korumaya çalışmalıyız.
• Çığın büyüklüğüne ve hızına bağlı olarak, 

bulunduğumuz alandan olabildiğince hızlı bir 
şekilde uzaklaşmalıyız.

• Çığın daha yavaş, yüksekliğinin az olduğu 
kenar kısımlarına ulaşmaya çalışmalıyız.

• Bağırarak veya başka ses kaynakları (korna, 
çan, ıslık, vb.) kullanarak çevremizdekileri 
uyarmaya çalışmalıyız.

• Kayak yapıyorsak kayak takımını çıkarıp 
atmalıyız; sabit ağaç, kaya veya başka bir 
cisme tutunmaya çalışmalıyız.

• Kırılmış ağaç ve kaya parçalarından 
korunmaya çalışmalıyız. 

• Çığ başladığında bir araç içerisindeysek; 
Motoru durdurması ve ışıkları söndürmesi 
için şoförü uyarmalıyız.

• Araçtaki oksijen miktarını korumak için sigara 
içilmesine ve ateş yakılmasına engel 
olmalıyız.

• Telsiz varsa çağrı yapabilir ve telsizi alıcı 
konumunda sürekli açık tutabiliriz.

ÇIĞ Altında Kalırsak:

94

• Yerden destek alarak ve geniş yüzme hareketleri yaparak akan karın
üstünde kalmaya çalışmalıyız.

• Ağzımızı sıkıca kapatıp; mümkünse uzun süre nefesimizi tutmaya
çalışmalıyız.

• Akışa kapılırsak bacaklarımızı ve kollarımızı birbirine yapıştırarak oturma
pozisyonu almalıyız. Mümkünse çığ durmadan kısa süre önce
bacaklarımızla yeri sertçe iterek (eğer zemin alttaysa veya zemin
üzerindeki kar sertleşmeye başlamışsa) kalkmaya çalışmalıyız; çünkü çığ
durduktan sonra kar betonumsu bir özellik kazanacak ve içerisinde hareket
etmek mümkün olmayacaktır.

• • Mümkünse çığ durmadan önce mutlaka bir elimizi ağzımızı ve
burnumuzu kapatacak şekilde, diğer elimizi de başımızın üzerinde tutarak
kar altında kaldığımız zaman boyunca hayati önem taşıyacak olan nefes
boşluğunu genişletmeliyiz. Başımızı sağa sola çevirerek boşluğu
büyütmeye çalışmalıyız.
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ÇIĞ sonrasında

95

• Karda ses iletimi az olmasına rağmen eğer yüzeye yakın
olduğumuzu hissediyorsak bağırmalıyız.

• Araç içindeyseniz; dışarıya ses (korna) ve ışık verecek herhangi
bir alet (fener vb.) kullanmalıyız.

• Araçta bir çubuk veya benzeri bir alet varsa kar içinde yukarı
doğru batırıp; kurtarmaya gelecek olanların çubuğu
görmelerini sağlamalıyız.

• Olanak varsa 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarını arayarak
durumu bildirmeliyiz.

• İlk yardım eğitimimiz yoksa ve zorunlu olmadıkça, çığdan
kurtarılan kişileri hareket ettirmeyip, rastgele taşımamalıyız.

• Çığdan etkilenen kişilerin öncelikle üzerini örtmeli; doğrudan
sıcak bir ortama kesinlikle sokmamalıyız.

Yangın Oluşumu

96
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YANGIN öncesinde

97

I. Yapısal bakımdan yangından korunmada;
• Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemelerinin

kullanılması,
• Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri

oluşturma,
• Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları

önleme,
• Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yollarının

sağlanması,
• Ateşleyici ve yanıcımalzeme kaynaklarının ayrılması,
• Her an çalışabilecek durumda faal yangın söndürme

cihazlarının bulundurulması gerekmektedir.

YANGIN öncesinde

98

II. Organizasyon bakımından yangından korunmada;
• İyi bir bina idaresi,
• Gerekli yasakların konulması,
• Sabit tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi,
• Yangın tatbikatının yapılması,
• Acil ışıklandırma sisteminin kurulması,
• Gereksiz yangın yükünün kaldırılması,
• Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması,
• Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması,
• Yangın söndürme aleti bulundurma, kullanımının öğrenilmesi

(PASS‐ Pimi çek, Ateşin kaynağına yönelt, Sık, Süpür) ve
duvara sabitlenmesi gerekmektedir.
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Yangın Sınıfları

99

Yanmanın olabilmesi için 
yanıcı madde, oksijen ve 

ısıya ihtiyaç vardır.

YANGIN öncesinde

100

• Evimiz için bir tahliye planı yapmamız,
• Evlerimizde yangın çıkar çıkmaz haber verecek
duman dedektörleri bulundurmamız,

• Evimizdeki duman dedektörünün çalışıp çalışmadığını
ayda bir kere kontrol etmemiz ve yılda iki kere
pillerini değiştirmemiz gerekir.
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Taşınabilir Söndürme Cihazı

101

Taşınabilir Söndürme Cihazı

102
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YANGIN sırasında

103

• Dumanın altından sürünerek çıkışa doğru ilerlemeliyiz, ağır duman ve
zehirli gazlar önce tavanda birikir.

• Yangın alarmı çaldığında hızla hareket etmeliyiz. Güvenli şekilde
çıkmak için sadece saniyeleriniz kalmış olabilir.

• Duman kapıyı veya çıkış yolunu kapatmış ise ikinci bir çıkış yoluna
yönelmeliyiz.

• Duman zehirleyicidir. Dumana doğru kaçarsak emekleyerek dumanın
altından çıkışa doğru ilerlemeliyiz.

• Bir kapıyı açmadan önce kapıyı ve kapı kolunu yoklamalıyız. Sıcaksa
kapıyı açmamalı ve bir diğer yolu denemeliyiz.

• Kapının etrafından duman çıkıyorsa kapıyı kapalı tutmalı ve ikinci çıkış
seçeneğine yönelmeliyiz.

• Bir kapıyı açacaksak yavaşça açmalıyız. Ağır duman veya ateş varsa
hızla kapatmaya hazır olmalıyız.

YANGIN sonrasında

104

• Yardım ihtiyacı duyan birine yardım edemiyorsak binayı
terk edip 110’u aramalıyız. Operatöre, yardıma ihtiyacı
olan kişinin yanan binadaki yerini tarif etmeliyiz.

• Evcil hayvan evde mahsur kalmışsa, itfaiyecilere bilgi
vermeliyiz.

• Dışarı çıkamıyorsak ve mümkünse kapıları ve boşlukları
bantla, kumaşla duman sızmayacak şekilde kapatmalıyız.
110’u arayıp ve nerede olduğumuzu bildirmeliyiz, açık
renkli bir giysi ile veya fenerle camdan işaret vermeye
çalışmalıyız.

• Yanıklara acil olarak 15‐20 dakika soğuk su tatbik
etmeliyiz. Temiz, kuru bez ile sarıp 112’yi arayarak acil
tıbbi yardım istemeliyiz.
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Yangında Hayatta Kalmak

105

YANGIN sonrasında

106

• Geçici barınma, gıda ve tedavi ihtiyacımız olursa Türk Kızılayı gibi 
afet hizmetleri veren kuruluşlarla irtibata geçmeliyiz.

• İtfaiyeden evimize girmenin güvenli olup olmadığını 
öğrenmeliyiz. Yangının neden olduğu yapısal hasarlara karşı çok 
dikkatli olmalıyız.

• Kullandığımız elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin kullanılabilir 
olduğunu itfaiye açıklamadan hiçbir tesisata kendi başımıza asla 
müdahale etmemeliyiz.

• İtfaiye tarafından ve profesyonel uzmanlarınca kontrolleri 
yapılmadan hiçbir hasarlı eşyayı veya cismi atmamalı, 
temizlememeliyiz.

• Yangınla ilgili uğradığınız hasarlar için yaptığınız her harcamanın 
belgesini saklayın; bunları sigorta şirketine ibraz etmeniz 
gerekebilir.
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Afet Türleri

107107

DİĞER AFET TÜRLERİ

Fırtına Oluşumu

108
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Tsunami Oluşumu

109

Volkan Oluşumu
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12. BÖLÜM: AFET SONRASI 
İLK SAATLER 

111

Yangın Riskine Karşı
• Gaz vanalarını kapatmalıyız. Gaz kokusu alırsak elektrik sigortaları kapalı

ise açmamalıyız, açıksa da kapatmalıyız. Elektriği binanın ana şalterinden
kapatmalıyız.

• Doğalgazı evimizden değil evimizin içinde olduğu binanın dışından
kapatmalıyız.

• Dökülen tehlikeli maddeleri temizlemeliyiz.
• Kibrit, çakmak yakmamalı, elektrik düğmelerine dokunmamalıyız.
• Camları ve kapıları açmalıyız (eğer yangın başlamadıysa ve gaz vanalarını

kapatabildiysek).
• Öncesinde yangın hakkında bir eğitim almadıysak kesinlikle müdahale

etmemeliyiz.
• Hemen binayı terk etmeliyiz (Yangın başladıysa pencereler kesinlikle

açılmamalıdır).

12. BÖLÜM: AFET SONRASI 
İLK SAATLER 

112

Çevremizdekilere yardım edebilmek için;

• Çevremizdeki yaralanmış kişilere yardım edebilmek
için mutlaka İlk Yardım eğitimi almalıyız

• İlk yardım eğitimimiz yoksa hasta ya da yaralıya
müdahale etmemeliyiz. İlk yardım bilmeyen başka
kişilerin de dokunmasına izin vermemeliyiz.

• Yaralıyı hareket ettirmemek, olay yeri güvenliğini
sağlamak ve 112’yi aramak en önemli ilk yardımdır.

• Evimizde ve afet çantamızda mutlaka bir İlk Yardım
Çantası bulundurmalıyız.
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12. BÖLÜM: AFET SONRASI 
İLK SAATLER 

113

Tahliye;
• Yetkililerin hoparlör, radyo gibi çeşitli iletişim araçlarından yapacakları

uyarılar doğrultusunda hareket etmeliyiz.
• Koruyucu giysiler ve sağlam ayakkabılar giymeliyiz.
• İlaç, kimlik gibi kişisel eşyalarımızı yanımıza almalıyız.
• Kapımızı kilitlemeliyiz.
• Yetkililerin belirttiği tahliye yollarını kullanmalıyız.
• Afet sonrası binada yapısal bir hasar yoksa (bu konuda yetkililer

tarafından bize bilgi verilmişse) içeride kalmak güvenlidir.
• Elektrik şalterini, su ve doğalgaz vanalarını kapatmalıyız.
• Tanıdıklarımıza nereye gittiğimizi haber vermeliyiz.
• Yalnız yaşayan, yaşlı ve engelli komşularımıza yardımcı olmalıyız.
• Evcil hayvanlarımız için önlem almalıyız.
• “Tehlike geçti” değerlendirmesi yapılana kadar binaya hiçbir nedenle

tekrar girmemeliyiz.

114
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115

OLAY KOMUTA  SİSTEMİ 
(STANDART ACİL YÖNETİM SİSTEMLERİ)

116

• Acil durumlara müdahalenin organizasyonu için
oluşturulmuş uluslararası bir sistemdir.

• Afet anında bölgedeki bir kişinin Lider olması
ve bir İletişim Sorumlusu’nun yardımıyla
Lojistik ve Operasyon olarak iki koldan 
çalışacak gruplar oluşturulur.

• Olay Komuta Sistemi konusunda eğitim alan
kişiler veya Toplum Afet Gönüllüleri sizin
bölgenizde de çalışmalar yürütmekte olabilir.
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117

Olay Komuta Sistemi(OKS)

118
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I . OLAY KOMUTANI
1. Güvenli bir yerde Komuta Merkezini kurun.

2. Gölgeniz olacak, yanınızdan hiç ayrılmayacak bir 
Telsiz Radyo Kullanıcısı belirleyin.

3. OPERASYON ve LOJİSTİK DALLARI olan bir 
müdahale takımı kurun.

4. Görev listesini kullanarak müdahale takımı kurun.
5. Gelen Hasar Değerlendirme Raporları ile 

önceliklerinizi belirleyin.
6. Olay  Formunu kullanarak tüm olayları takip edin.

•II . İLETİŞİM

•Siz Olay Komutanının gölgesisiniz. Onunla birlikte kalın 
ve onun acil operasyon merkezi ile iletişimini sağlayın.

1. Acil Operasyon Merkezini arayın. Merkezin 
talimatlarını yerine getirin ve kısaca anlatın.

2. Afet Radyo’yu(FM 84.7) takip edin.

3. Kendinizi, mahallenizi ve ilçenizi tanıtın.

4. Ek iletişim yolları bulmak için Lojistik Lideri ile 
birlikte çalışın.

•III.  OPERASYON

• 1. ARAMA KURTARMA, YANGIN ve TEHLİKE 

KONTROLÜ ve İLK YARDIM Ekiplerinin 

çalışmalarını denetleyin.

• 2. Hasar, yaralanma ve ölüm raporlarını 
merkezde toplayın.

• 3. Olay Kumanda Merkezi ile düzenli 
bağlantınızı koruyun.

• IV . LOJİSTİK

• 1. Barınma ve Sıhhi İşler ile Yiyecek/Su Ekiplerini 

denetleyin.

• 2. Gerekli oldukça İLETİŞİM, TEDARİK, ULAŞIM, 

GÖNÜLLÜLER VE GÜVENLİK Ekiplerini koordine edecek 

gruplar kurun.
• a. Farklı iletişim yöntemleri belirleyin.

• b. Farklı ulaşım ve gönüllü yönetimi yöntemlerini  
belirleyin.

• c. Bütün ekiplerin malzeme ihtiyaçlarını belirleyin.
• d. Gerekli hallerde trafik akışını denetleyin.

• e. Tüm ekipler için yiyecek ve içecek sağlayın.
• f. OLAY KUMANDANI ile iletişimde olun.

OLAY KOMUTA SİSTEMİNİN
KURULMASI VE ETKİNLİKLERİ

119

Komuta ve Servisler

120

• OKS’ler mevcut imkanların ve kapasitenin en doğru ve etkin

şekilde kullanılmasını amaçlayan müdahale destek sistemleridir.

• Kurum yapısına bağlı olarak OKS servisleri oluşturulabilir. Kurum

büyüklüğüne bağlı olarak “Operasyon” ve “Lojistik” servislerinde

görev alacak kişi sayıları belirlenmelidir.

Personel Sayısı Servisler

<200 Operasyon

Lojistik

>200 Planlama

Operasyon

Lojistik

Finans / Yönetim
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Komuta ve Servisler

121

•OPERASYON

•AFET VE ACİL DURUM YÖNETİCİSİ
•Komuta, Kontrol, Koordinasyon, Durum 

Değerlendirme, Belgeleme

•LOJİSTİK

•Tehlike Belirleme ve 
Kontrol

•Ekipman ve Teçhizat

•Hasar Tespiti
Hafif Arama Kurtarma

•Küçük Yangınlara ve 
Tehlikelere Müdahale

•İlk Yardım

•Emniyet ve Tahliye

•Gıda (Su, yiyecek)

•Barınma ‐ Hijyen

•Ulaşım

•Psikolojik Destek ve 
Yönlendirme

•İDARİ VE İLETİŞİM 
HİZMETLERİ

12. BÖLÜM: AFET SONRASI 
İLK SAATLER 

122

Psikolojik İlk Yardım;

Bir afetten sonra geçen zaman süresince insanlar farklı
farklı tepkiler gösterebilirler. Genel olarak travmatik
bir yaşantıdan ve/veya afetten sonra kişilerin
geçtikleri evreler aşağıdaki gibidir ;

1. Şok Dönemi: (İlk 24 saat veya daha uzun)

2. Tepki Dönemi: (afet olayından yaklaşık 2‐6 gün sonra
ortaya çıkar)

3. İşlemleme ve Olanları Düşünme (Üzerinden Geçme)
Dönemi:

4. İyileşme / Yeniden Oryantasyon Dönemi:



•31.03.2015

•62

12. BÖLÜM: AFET SONRASI 
İLK SAATLER 

123

Psikolojik İlk Yardım;
PIY’ın temel amacı ilk psikolojik etkileri hafifletmek ve orta‐uzun dönemde uyumu

desteklemektir. Psikolojik ilk yardım verirken şu aşamalar önemlidir:
1. Temas ve bağlantı kurmak: Kendimizi tanıtmalıyız (İsim, organizasyon, rolümüz), yardım

istenmesini beklememeliyiz, kendimiz aktif olarak ulaşmalıyız., acil ihtiyaçları saptamalıyız
(su, yiyecek, giyecek gibi)

2. Güvenlik ve rahatlık sağlama (fiziksel ve psikolojik): Güvenli ve sakin bir ortam yaratmalıyız,
Empati göstermeli, sakince yanlarında bulunmalı, kültürel olarak uygunsa dokunmalı, güven
vermeliyiz., Eğer kişi panik halindeyse ortamdan uzaklaştırmalı ve sakinleştirmeliyiz,
Yapılacaklarla ve hizmetlerle ilgili bilgi vermeliyiz, Mümkün olduğunca onları da aktif
kılmaya ve başkaları ile bir araya getirmeye çalışmalıyız.

3. Sakinleştirme, Dengeleme (Stabilizasyon): Bunalım içinde veya içine kapanmış olanlara özel
olarak ilgi göstermeliyiz, Anlamaya çalışıp, yanlarında sakince durabiliriz, Olacaklarla ilgili
bilgi verebiliriz, Dinleyip, konuşmaya teşvik edebiliriz, Teselli etmeye çalışmamalı, boş sözler
vermemeli, dikkatini dağıtmaya çalışmamalıyız, Tepkileri ve nelerin yararlı olacağı ile ilgili
bilgi verebiliriz (sosyal destek, paylaşım, gevşeme, vs.)

4. İhtiyaçlarıyla ilgili bilgi toplayıp pratik destek verebiliriz.
5. Sosyal destek kaynakları ile bağlantı kurmalarına yardımcı olabiliriz (aile; arkadaş; toplumsal

destek).
6. Çok etkilenenleri profesyonellere yönlendirmeliyiz.
7. Kendimiz için de beslenme; uyku; gevşeme; destek ve paylaşımı ihmal etmemeliyiz.

Dayanışma-İletişim
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Afet Sonrası Temel 
İhtiyaçlarımız
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• Yaşamın sürdürülebilmesi için en
temel gereksinimler su, gıda,
barınma ve enerjidir.

• En az 72 saat (3 gün) boyunca kendi
başımıza hayatta kalma mücadelesi
vermek için yiyecek ve suyumuzu
önceden hazırlamalıyız.

Afet Sonrası Temel İhtiyaçlarımız

Su 
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Yiyecek 

Afet Sonrası Temel İhtiyaçlarımız
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OKUL ÖNCESİ ÇİZGİ FİLM
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İLKOKUL ÇİZGİ FİLM
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ORTAÖĞRETİM ÇİZGİ FİLM
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Afet Bilinci Eğitimlerine Devam 
Edin!
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Bugün burada afetlere hazırlık için gerekli önemli bir 
adım attınız.

T.C. Başbakanlık AFAD öncülüğünde yürütülen her 
türlü eğitime katılabilirsiniz.

Afet Bilinci Eğitimleri Telefon Hattı:

444 4 122
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Afete Hazır Türkiye kampanyasında 
yürütülen diğer eğitimlerde görüşmek 

üzere...

TEŞEKKÜRLER

afad.gov.tr


