


Bugün Sizlerle Neler Paylaşacağız? 



AFET Nedir? 
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“Herhangi bir tehlikenin can, mal, 

çevre, ekonomi ve kültürel varlıklar 

üzerinde yarattığı kötü etkilerle baş 

etmeye yerel imkânların yetmediği 

durumlardır”. 

 



Çevremizde Afet ve Acil Duruma Yol 
Açabilecek Durumlar 



Geçmişte Depremin Olduğu Yerde, 
Gelecekte de Deprem Olacaktır! 
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Bir Deprem Şehrinde Yaşıyoruz! 



Güvenli Yaşam Kültürü 



Afetlere Hazırlık Kimlerin 
Sorumluluğundadır? 

DEVLET 
(Merkezi Yönetim) 

BELEDİYE 
(Yerel Yönetim) 

ÖZEL SEKTÖR 

ÜNİVERSİTELER 

SİVİL TOPLUM 

BİREYLER 
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İlk 72 Saat İçin Hazırlanmalıyız!  





Tehlike Avı 



Yapısal  Olmayan Riskleri Önleme;  
Eşyaların Sabitlenmesi 
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Aile Afet Planı 



Önemli Aile Bilgileri 

Diğer bilgiler 
(varsa);  
Özel sağlık sigortası gibi 

sigortaların poliçe 
numarası, ilgili acente 
telefon/faks numarası 

Pasaport numarası 
Ehliyet numarası 
Araç bilgileri (Plaka, ruhsat 

numarası, kasko poliçe 
numarası) 

Evcil Hayvanlar (Hayvanın 
adı ve numarası, en son 
yapılan kuduz aşısı tarihi, 
vb.) 
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Önemli evrakları  

su geçirmez bir 

kutu/poşet içinde  

Afet ve Acil Durum 

Çantası’na yerleştirin. 

 
 
 



Buluşma Noktaları  

 Ev içinde  
Çıkışa yakın, güvenli bir yerde tüm 

aile üyeleri ile buluşacağınız bir yer  

 Ev dışında  
  Evinizin dışında, mahalleniz yeterince 

güvenliyse, tehlikelerden uzak 
buluşabileceğiniz bir yer (bir park 
veya meydan olabilir) 

 Mahalle dışında 
Mahallenizin güvenli olmaması ya da 

oradaki buluşma yerine 
ulaşamamanız durumunda, 
mahalleniz dışında buluşacağınız bir 
yer (Bir çok kişi için bu, çocuklarının 
devam ettiği okul, ya da aile 
üyelerinin bildiği bir akrabanın evi 
olacaktır.) 
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Afet Sonrası Haberleşme: 
Bölge Dışı Bağlantı Kişisi 

Özellikle başkent  ve büyükşehirler dışında 
yaşayan bir bölge dışı bağlantı kişisi (iletişim 
kişisi) belirleyin.  

Bu kişiye sizi merak edecek bütün aile ve 
akrabalarınızın telefon numaralarını verin.  

Aile ve akrabalarınıza da bu kişinin telefon 
numarasını verin.  

Afet sonrası iyi olduğunuzu bölge dışı 
bağlantı kişisine yalnızca bir telefon 
konuşması veya kısa mesaj atarak haber 
verin .  
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Acil Durum Bilgi Kartı  

18 



Acil Durumlarda Nasıl Yardım İstenir Biliyor 
Muyuz? 

 
Acil Durum Telefon 

Numaralarını aradığınızda; 

 Kesin yer ve adres 

Kim ve hangi numaradan arıyor  

Olayın tanımı 
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ALO AFAD: 1-2-2 

POLİS İMDAT: 1-5-5 JANDARMA: 1-5-6 

ACİL YARDIM: 1-1-2- İTFAİYE: 1-1-0 

 
 

Acil durumlar 
olmadığı sürece Acil 

Durum Telefon 
Numaralarını 
gereksiz yere 

aramayın. 
 





Özel Malzemeler 

Engelliler 
Engelliliği ispatlayan belgeler 

Varsa engelli kimlik kartı 

Yedek protezler  

İlaçlar ve reçeteleri 

 

Küçük çocuk veya 
bebekler 
Bebek maması 

Biberon 

Çocuk bezi 

Oyuncak  

Çocuk aktivite çantası 

Yaşlılar 
Tıbbi belgeler 

Yedek protezler 

İlaçlar ve reçeteleri 
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ÖNEMLİ 

Afet ve Acil Durum 
Çantası içerisine 
koyulacak; 

Yiyecek, içecek, ilaçlar 
ve hijyenik 
malzemelerin son 
kullanma tarihlerine 
dikkat edin.  

Giyecekleri seçerken 
mevsim özelliklerini 
dikkate alın. 

22 

Afet ve Acil Durum 

Çantası içerisindeki tüm 

malzemeleri  

6 ayda  

bir kontrol ederek 

yenileyin. 

 

 

 

 





Yapısal Zararların Nedenleri 

 Yapısal zararların nedenleri 
çoğunlukla insan hatalarından 
kaynaklanmaktadır; 
Zemin özelliklerini dikkate almayan 

yapılaşma: Dere ve eski su yataklarına 
inşaat yapmak 

Binayı projede belirtilen kullanım 
amacı dışında kullanmak: Konut olarak 
tasarlanmış bir binayı dershane veya 
işyeri olarak kullanmak 

Yapı özelindeki düzensizlikler, taşıyıcı 
sistemdeki değişiklikler: Özellikle 
binanın alt kısımlarındaki kolonların 
kesilmesi 

Binaya ilave yük getirmek: Kaçak kat 
yapmak 

İnşaat ustalarının ehil olmaması 
nedeniyle bilinçsiz yapım süreci 

Yapım sürecinin mevzuatlara uygun 
yürütülmemesi, yetersiz denetim 
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Ev Kiralarken ya da Satın Alırken Nelere 
Dikkat Etmeliyiz? 

Mimarlar ve inşaat 
mühendisleri tarafından 
tasarlanmış ve inşa 
edilmiş olmalı 

Deprem yönetmeliğine 
göre inşa edilmeli 

 İnşaat, eğitimli işçiler 
tarafından yapılmalı 

 İskan ruhsatı olmalı 
Proje amacına uygun 

olarak kullanılmalı 
Yapılmış olan 

değişikliklerin tadilat 
ruhsatı olmalı 
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Tüm bu maddelere 
yanıtlar 

belediyelerin ilgili 
birimlerinden 

alınabilir. 



Deprem Güvenliği Analizi  

Yapınızın deprem güvenliğini öğrenmek istiyorsanız 
bağlı bulunduğunuz il/ilçe belediyesi ile görüşerek 
“Zemin ve Beton Etüd Laboratuvarları”ndan nasıl 
destek alabileceğinizi ve yetkili mühendislik 
firmalarına nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz.  

 

Binalara zemin etüdü yaptırarak bulundukları 
bölgenin emniyetini öğrenin. 

 

Yaşadığınız binaların deprem yönetmeliğine uygun 
olup olmadığını kontrol ettirin. 
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UNUTMAYIN; Deprem öldürmez  
Depreme uygun inşa edilmemiş yapılar öldürür. 





Zorunlu Deprem Sigortası 

Sadece belediye sınırları içerisinde kalan konutlar 
ZDS yaptırabilir. 

ZDS’yi herkes Prim adı verilen güvence bedelini 
ödeyerek Doğal Afet Sigortaları Kurumu 
(DASK) nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri 
ve bu şirketlerin acentelerinden satın alabilir. 

1 yıl için geçerlidir ve her yıl yenilenmesi gerekir. 

ZDS, konutun değeri ne olursa olsun depreme 
karşı en fazla 150.000 TL. teminat sağlar (2013 
yılı için).  

Tapu işlemlerinde zorunlu olarak gösterilmesi 
gereken bir belgedir. 

 





Çök-Kapan-Tutun 

ÇÖK Güvenli  bir 
yerde, sağlam bir 
nesnenin yanında 
veya altında, sırtın 
pencerelere dönük 
olarak 

KAPAN  Hedef 
küçültmek, başını ve 
enseni düşen 
cisimlerden korumak 
için 

TUTUN 
Savrulmamak için 



Çök-Kapan-Tutun 
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Yangın Çıktığı Zaman; 

Çevrenizdekileri uyarın. 

İtfaiyeyi çağırın (1-1-0). 

Uygun şartlar varsa ve eğitimli iseniz 
müdahale edin. 

Yangın büyümüşse kaçın. 
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Sel/Taşkında; 

Sel Uyarısı Yapıldığında; 
Sel öncesi hazırlıklarınızı gözden geçirin, planınızı uygulamaya 

koyarak gerekli ek önlemleri alın, 

Yüksek bir yere çıkmak üzere harekete geçin.  

Dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak 
durun.  

Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın, 

Evdeki banyo küvetini ve kapları, şebeke suyunun kirlenme 
ihtimaline karşı temiz su ile doldurun, 

Elektrikli ev aletlerini fişten çekin; sigortaları ve vanaları 
kapatın, 

Bina dışında bulunan akıntıyla sürüklenip zarara yol açabilecek 
mangal, çöp kovası vb. eşyaları bağlayın ya da daha güvenli bir 
yere kaldırın, 
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Sel/Taşkında; 

 Sel başladığında; 
Sakin olun. 
Su yatağı ve çukur bölgeleri hemen terk edin. Zaman kaybetmeden 

mümkün olduğunca yüksek ve güvenli bölgelere gidin.  
Su birikintileri sığ görünse de içine asla girmeyin. 
Asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın.  
Elektrik kaynaklarından uzak durun, elektrik çarpabilir. 
Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanmayın. Aracınızı selden 

etkilenmeyecek yüksek kesimlerde bir yere çekin. 
Sel sırasında araç içindeyseniz asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın.  
Sel sularının temas ettiği yiyecekleri yemeyin. 
Evinizin çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının yıkılabileceğini 

düşünerek bu bölümlerden uzak durun. 
Kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden 

uzak durun. 
Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız, herhangi bir türde elektrikli 

alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın. 
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Yaralanmaları kontrol edin 

 İlk yardım eğitiminiz yok 
ise veya kendinizden emin 
değilseniz kesinlikle 
hasta/yaralıya 
dokunmayın.  

 İlk yardım bilmeyen başka 
kişilerin de dokunmasına 
izin vermeyin. 

 Yaralıyı hareket ettirmeyin. 
Olay yeri güvenliğini 
sağlamak ve 1-1-2’yi 
aramak en önemli ilk 
yardımdır.  

 Evinizde ve afet ve acil 
durum çantanızda mutlaka 
bir İlk Yardım Çantası 
bulunmalıdır. 
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Hasarı kontrol edin 

Yangın 

Gaz kaçağı  

Hasarlı elektrik 
kabloları  

Devrilen enerji 
hatları  

Düşen nesneler 

Kirleticiler  

Devrilen veya hasar 
gören bacalar 
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İkincil Afet - Yangın 

Afetlerden sonra 
ortaya çıkabilecek 
yangına karşı önlem 
alınmadığında, bu 
tehlikeler ikincil 
afete dönüşebilir.  
Gaz ve su vanalarını kapatın, 

elektrik sigortalarını ise kapalı 
ise açmayın açıksa kapamayın.  

Dökülen tehlikeli maddeleri 
temizleyin. 

Kibrit, çakmak YAKMAYIN, 
elektrik düğmelerine 
DOKUNMAYIN. 

Camları ve kapıları açın. (Yangın 
başlamadıysa) 

Hemen binayı terk edin.  
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Tahliye 

Evinizi Tahliye Etmeniz 
Gerekirse; 
Yetkililerin hoparlör, radyo gibi 

çeşitli iletişim araçlarından 
yapacakları uyarılar doğrultusunda 
hareket edin. 

Afet ve Acil Durum Çantanızı 
yanınıza alarak tahliye olun. 

Koruyucu giysiler ve sağlam 
ayakkabılar giyin. 

İlaç, kimlik gibi kişisel eşyalarınızı 
yanınıza alın. 

Kapınızı kilitleyin. 
Yetkililerin belirttiği tahliye yollarını 

kullanın. 
Afet sonrası binada yapısal bir hasar 

yoksa (bu konuda yetkililer 
tarafından size bilgi verilmişse) 
içeride kalmak güvenlidir. 



Tahliye Olurken Vaktin Varsa; TESİSATLARI 
KAPATMAYI UNUTMA! 
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Tüm aile üyeleri  
(çocuklar dahil)  

vanaların nasıl  açılıp 
kapandığını  
öğrenmelidir. 

 

 

 



SEL / TAŞKIN ve YANGIN SONRASINDA 
YAPILMASI GEREKENLER ! 

 
 Yangın 

Yardım ihtiyacı duyan birine yardım 
edemiyorsanız binayı terk edin ve 
1-1-0’ı arayın.  

Siz veya başka biri duramıyor, 
yatamıyor ve yuvarlanamıyorsa bir 
battaniye veya havluyla 
sarın/sarının.  

İtfaiyeden evinize girmenin güvenli 
olup olmadığını öğrenin. Yangının 
neden olduğu yapısal hasarlara 
karşı çok dikkatli olun. 

İtfaiye, günlük hayatta kullandığınız 
elektrik, su, doğalgaz gibi 
hizmetlerin kullanılabilir olduğunu 
beyan etmeden hiçbir tesisata 
kendi başınıza asla MÜDAHALE 
ETMEYİN. 

 
 Sel 

Yetkililerin geri dönün uyarısını 
almadan kesinlikle evlerinize 
dönmeyin. 

Özel ilgiye ihtiyacı olan 
komşularınıza-yaşlılar, bebekler ve 
engelliler - yardımcı olmayı 
unutmayın. 

Binalarınızın herhangi bir hasarı 
olup olmadığını kontrol edin.  

Eğer sel suları evinizin etrafında 
hâlâ mevcut ise eve girmeyin. 

Evinize sel sırasında yılan ve 
benzeri zararlı hayvanlar girebilir. 
Bu konuda da inceleme yapmak 
faydalı olacaktır. 
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Afet Sonrası 
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Su Barınma Hijyen 



Önemli Adımlar Attık! 
 Afetlerde bizi en çok kendi hazırlığımız 

ve bilgimiz korur. 

 Depremden korunmak için Aile Afet 
Planınızı hazırlayın ve geliştirin. 

 Eşyalarınızı sabitleyin ve /veya yerlerini 
değiştirin ve diğer riskleri azaltın 

 Çök-Kapan-Tutun, tahliye gibi doğru 
davranış şekillerini öğrenip prova edin. 

 Yangın risklerine karşı önlem alın. Bu 
konuda eğitimlere katılın. 

 İlk yardım eğitimi alın ve ilk yardım 
malzemeleri bulundurun. 

 Bunları yaparak güvenli bir yaşam tarzı 
geliştirin. 

 Hem kendiniz hem aileniz için... 
Tatbikat yapın. Güvenli yaşam bilinci 
geliştirin. 

 Güvenli Yaşam 2 Eğitimi’ne katılın. 
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