TEMEL
AFET BİLİNCİ

DEPREM
DEPREM NEDİR?
Yer kabuğu içindeki
kırılmalar nedeniyle ani
olarak ortaya çıkan
titreşimlerin dalgalar
halinde yayılarak
geçtikleri ortamları ve
yer yüzeyini sarsması
olayıdır.

DEPREM TEHLİKELERİ VE RİSKLERİ
Deprem tehlikesi, ülkemizin yer kabuğu üzerindeki
konumu nedeniyle var olan ve ortadan
kaldıramayacağımız bir durumdur.
Oysa deprem riski, deprem sonucu oluşabilecek hasar ve
zarar görebilirliğimizdir ve alınacak önlemlerle bu risk
azaltılabilir.
Deprem tehlikelerini oluşturan çok çeşitli nedenler vardır:
1. Sarsıntının Gücü
2. Sarsıntının Süresi
3. Deprem Merkezinden Uzaklık
4. Zemin (Yer) Cinsi
5. Depremin Odak Derinliği

DEPREMİN VERDİĞİ ZARARLARI ARTIRAN RİSK
FAKTÖRLERİ

Deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkelerde
hasarı
veya zarar görebilirliği arttıran her türlü davranış deprem
riski olarak adlandırılır. Bu risk alınacak önlemlerle
azaltılabilir.
Bunlar:
1. Bina tasarımı, malzemesi, inşaatı ve kullanımı
2. Yaşamsal zarar görebilirlik
3. Yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması
4. Yangın önleme ve yangınla mücadele kapasitesi
5. İlk müdahaleci kapasitesi

DEPREMDEN ÖNCE
AFETE HAZIRLIK KÜÇÜK ADIMLARDAN OLUŞUR

Afete hazırlık, herkesin kolaylıkla atabileceği bir seri küçük
adımın toplamından başka bir şey değildir. Atılan her küçük
adım önemlidir.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA

Aile Toplantısı:
Depreme hazırlık olarak, tüm aile
üyelerinin katılımı ile bir aile toplantısı
yapın.
Bu toplantıda, deprem öncesi
hazırlıkları, deprem sırasında ve sonrasında,
öncelikle yapılacakları ve yapılmayacakları
belirleyin. Aile Afet Planı hazırlayın.

DEPREMDEN ÖNCE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA
Güvenli Yerler: Bulunduğunuz mekanlarda tehlikeli yerleri belirleyin.
Örneğin; pencere önleri,
asılı duran büyük ve ağır
aydınlatma araçları, büyük, ağır ve
devrilebilen eşyaların yanı, ocak gibi
yangına neden olabilecek eşyaların
yanından uzak durun.
Korunabileceğiniz daha güvenli
yerleri belirleyin;
Örneğin; sağlam bir
masanın altı, sağlam bir koltuk ya
da divanın yanı, yatağınızın yanı,
bir köşedibi ya da iç duvarlardan
birinin yanı, dayanıklı beyaz eşların
yanları vb

DEPREMDEN ÖNCE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA
Çıkış Yolları: Olağan çıkış yollarını ve belki de ilk anda aklınıza
gelmeyen pencereler ve arka kapılar gibi diğer çıkış yollarını
belirleyin. Düşerek, kayarak kapı, koridor, merdivenler gibi çıkış
yollarında engel oluşturacak eşyalar varsa bunları kaldırın veya
bulundukları yere sabitleyin.
Örneğin; kapı arkalarında rulo
halinde duran halı, ütü masası,
elektrik süpürgesi gibi eşyalar,
koridorlardaki kitaplıklar.
Çıkışa engel olabilecek
durumlarda kullanmak üzere
bina içerisinde bir levye
bulundurun.

DEPREMDEN ÖNCE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA

Buluşma Noktaları: Ev içinde, ev dışında ve mahalleniz dışında tekrar
biraraya gelebileceğiniz yerler belirleyin. Deprem olduğunda bütün aile
üyeleri birarada olamayabilir. Ayrı yerlerde olmanız durumunda, aile
bireylerinin birbirlerini haberdar etmek amacıyla mesaj bırakabileceği,
sadece aile üyelerinin bildiği yerleri belirleyin.
Bölge dışı bağlantı kişisi: Bir afet sonrasında telefon hatları hasar ve
aşırı yüklenme nedeniyle kilitlenmektedir. Bu yüzden hem oturduğunuz
bölge, hem de başkent dışında bir kişiyi bölge dışı bağlantı kişisi olarak
belirleyin. Aile üyeleri yer, isim, adres ve telefon numaralarını daima
üzerlerinde bulundurmalıdırlar.

DEPREMDEN ÖNCE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA

• Acil durumlar dışında telefonu kullanmayın: Afetten sonra
kontürlü telefonlar ve cep telefonları ile iletişim sağlanamayabilir.
Bununla birlikte afet durumlarında cep telefonlarının ‘kısa mesaj
servisini kullanarak haberleşmek mümkün olabilir.
• Önemli evrakların hazırlanması: Bir afet sonrasında evinize bir
daha asla girememeniz halinde yaşamınızı devam ettirebilmek için
hangi belgelere gerek duyacağınızı düşünün. Belgelerinizin birer
kopyalarını hazırlayın. Bunları bölge dışındaki bir akrabanıza
gönderin veya su geçirmeyen bir torbada ayrı bir yerde saklayın.

DEPREMDEN ÖNCE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA

FİZİKSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ

Binaları Doğru İnşa Etmek: Binaları güvenli hale getirmenin en kolay ve
en ucuz yolu binaların inşaatının, baştan doğru olarak yapılmasıdır.
Binanın Denetlenmesi: Binanın uzman mühendislerce incelenmesi ve
güçlendirilmesi, güçlendirme uygun değilse binadan taşınılması en
doğrusudur.

DEPREMDEN ÖNCE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA
Yatağınızın yanında fener, iş eldiveni ve ayakkabı bulundurun:
Deprem sonrası çıkış yolunuzu bulmaya çalışırken ellerinizi ve
ayaklarınızı korumanız gerekebilir. Bunun için, yatağınızın
yanında fener, ayakkabı veya sağlam terlik ve iş eldiveni
bulundurun. Bunları elinizin altında olacak şekilde yatağınızın
yanına plastik bir torba içinde koyun.

Bir depremden sonra asla ateş kullanmayın:
Depremden sonra gaz kaçağı olmadığından emin
olmadan kibrit, çakmak gibi kıvılcım yaratabilecek
ateş kaynaklarını kullanmamamız, elektrik
düğmelerine basmamamız gerekir.

DEPREMDEN ÖNCE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA
YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELER VE RİSKLERİN AZALTILMASI
‘Yapısal Olmayan Elemanlar’ Nelerdir?
Bunlar binanın taşıyıcı sistemine ait olmayan unsurlardır. Kolonlar, kirişler
ve taşıyıcı duvarlar dışındaki hemen herşeydir.
Deprem Tehlike Avı Yapılması

Deprem hazırlık çalışmalarına, Deprem Tehlike Avı ile başlanabilir. Burada
amacımız, deprem sırasında kayarak ve düşerek bize zarar verebilecek
eşyaları belirlemek, bunları sabitlemek veya yerlerini değiştirmektir.

DEPREMDEN ÖNCE
KAYNAKLAR, BECERİLER
Su ve Yiyecek: Depremin hemen ardından eğer eviniz sağlamsa
banyo küvetini ve lavaboyu su ile doldurup yedek su kaynağı
oluşturabilirsiniz. Her bir kişi için günlük dört litre su depolayın. Bu miktar
en az üç gün için hazırlanmalıdır. Suyu, sağlam, ışık almayan, testi veya
şişede depolayın. Yiyecek depolarken uzun süre dayanacak ve yüksek
kalorili yiyecekleri seçin.





Tesisatların Kapatılması: Elektrik şalterini, gaz ve su vanalarını kapatın.



İlk Yardım Seti: Evde bir ilk yardım seti bulundurun.

DEPREMDEN ÖNCE
İLK MÜDAHALE KAPASİTESİ
Acil Durum İhtiyaçlarının Hazırlanması : Acil durumda kullanacağınız
ihtiyaçlarınızı depolayabileceğiniz bir yer oluşturun. Eğer mümkünse
bunları evinizin dışında, su ve hava ile temas etmeyecek şekilde bir
kutunun içinde saklayın.
Kişisel Deprem Çantası: Ailenizin hayatta kalması için gerekli
malzemeleri hazırlamanız çok önemlidir. Binanızda hasar olmasa bile,
kendinizi tekrar güvende hissedene kadar dışlarıda kalmayı tercih
edebilirsiniz.

DEPREMDEN ÖNCE
İLK MÜDAHALE KAPASİTESİ
Çantada bulunması gerekenler:
• Su
• Enerji veren yiyecekler
• Yedek pilleri ile radyo
• Yedek pilleri ile fener
• İlk yardım çantası
• Kişisel, reçeteli ilaçlar.
• Bir kat giysi
• Bir miktar para
• Çok amaçlı çakı
• Düdük
• Kalem, kağıt
• İçinde önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin
bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya
• Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları için özel malzemeler.
• Tuvalet kağıdı. Tuvalet atıkları için naylon poşetler.

DEPREMDE YANGIN RİSKİ

Bir deprem sonrasında en büyük tehlikelerden bir tanesi yangın tehlikesidir.
Depremde potansiyel yangın kaynakları şunlardır:

Elektrik: Elektrikli hiçbir şeye dokunmayın. Tesisatı kapatın. Kolay
ulaşabileceğiniz yerlerde fener bulundurun..
Doğalgaz ve tüpgaz kaçağı: Kırılan doğalgaz boruları, hasarlı tüpgazlar,
devrilen şofbenlere önlem olarak hemen vanaları kontrol edin.
Alev alan ve tutuşabilen sıvılar: Bu tür sıvıları, dökülmesi durumunda
hemen temizleyin. Ek olarak sigaralar, kibritler ve mumlar da tehlike
yaratabilir.

DEPREMDE YANGIN RİSKİ
YANGINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Yangını nasıl önleyebilirsiniz?
• Çocuklara ateşle oynamamalarını öğretin.
• Yanabilecek eşyaları sobaların ve ısıtıcıların yakınına
koymayın.
• Yatarken sigara içmeyin (sigara yangının en sık görülen
nedenidir).
• Yıpranmış ya da arızalı kabloları değiştirin. Kabloları halıların
altından geçirmeyin.
• Çok fazla sayıda elektrikli aleti tek bir prize bağlamayın.
• Evinizde en az bir, tercihen iki yangın söndürücünüz olsun.
• Yangın acil çıkış kapılarının her zaman açık olduğundan
emin olun.
• Sizi yangına karşı uyarması için evinize, iş yerinize ve
okulunuza duman dedektörleri koyun.

DEPREMDE YANGIN RİSKİ
• Yangın görürseniz, yangın küçükse hemen söndürün.
• Tereddüt etmeden İTFAİYE 110’u arayın! Açık adresi, yangının ve
yapının türünü, içerde kimse olup olmadığını söyleyin.
• Bağırarak çevrenizi uyarın, varsa yangın alarmını çalıştırın.
• Yangının olduğu odanın kapısını ve yangınla sizin aranızdaki diğer
tüm kapıları kapatın.
• Binada kimsenin kalmaması için herkesi uyarın.
• Hemen dışarı çıkın!
Aşağıdaki şartlar altında bir yangını söndürmeyi asla denemeyin,
yangın alanını hemen terk edin ve İTFAİYE 110’u arayın:
• Yangın hızla yayılıyorsa,
• Çıkış yolunuzu kapatıyorsa,
• Yangın söndürücünün nasıl kullanılacağından emin değilseniz
• Yangın söndürücü kaldıramayacağınız kadar büyükse.

DEPREMDE YANGIN RİSKİ
Yanmanın kontrol dışı gerçekleşip önlenemeyen hali ‘yangın’dır.
Yanma için üç şey gereklidir. Yanıcı Madde, Hava (oksijen), Sıcaklık
Küçük bir yangını:
• Islak bir havlu ya da battaniye ile üzerini örterek,
• Üzerine kum ya da toz atarak,
• Bir yangın söndürücü kullanarak,
• Yangın hortumu kullanarak (Üzerine yeterince su dökerek)
söndürebilirsiniz

Yangına yakalanırsanız

Durun, Yere yatın ve Yuvarlanın!

DEPREMDE YANGIN RİSKİ
YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
Taşınabilir yangın söndürücüler;
Her evde ve ofiste en azından bir tane çok amaçlı, TSE damgalı, ABC tipi,
yeterince büyük ve etkili ancak herkesin kaldırabileceği ağırlıkta bir
yangın söndürücü bulundurulmalıdır; yaklaşık 6 kg.’lık olması uygundur.
Ailedeki her üye, yangın söndürücünün nasıl kullanılacağını öğrenmelidir.

DEPREMDE YANGIN RİSKİ

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN KULLANIMI

Pimi Çek

Ateşe Tut
Sık

Tetiğe

Bas

Süpür

Süpür

DEPREMDE YANGIN RİSKİ
YANGIN SÖNDÜRÜCÜYÜ KULLANMAK İÇİN
P.A.S.S. (Pimi çek, Ateşe Yönelt, Sık, Süpür)

1.Pimi çek: Pimi yere
parelel çekin.
2. Ateşin kaynağına doğru
yönelt: Yangın söndürücüyü
aşağıdan ve ateşe doğru
tutun.
3. Sık: Yangın söndürücüyü
ateşe doğru sıkın. Sıkarken
belirli bir mesafeden,
uzaktan sıkın ve ateş
sönmeye başladıkça
yaklaşın.
4. Süpür: Yangın sönünceye
kadar süpürür gibi yaparak,
söndürücü maddeyi
sıktığınız alanı genişletin.

RÜZGARI ARKANIZA ALINIZ

CİHAZI ALEVİN DİBİNE TUTUNUZ

CİHAZI YANGININ DOĞDUĞU YERE
TUTUNUZ
ÖNCE ÖN TARAFI, SONRA
İLERİYİ SÖNDÜRÜNÜZ

YANGIN TAMAMEN SÖNMEDEN
AYRILMAYINIZ
KULLANDIĞINIZ CİHAZI ALDIĞINIZ
YERE BIRAKINIZ
VE YETKİLİLERE HABER VERİNİZ

DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA

ÇÖK, KAPAN, TUTUN

• Güvenli bir yer bulup cenin pozisyonunda uzanın.
• Başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde kapanın.
• Sağlam bir yere tutunun.
• Derin derin nefes alarak sakinleşmeye çalışın.
• Sarsıntı geçinceye kadar olduğunuz yerde kalın.

• Panik yapmayın.
• Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın.
• Balkona çıkmayın.
• Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın.
• Asansör kullanmayın.

DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA
DEPREMDEN SONRA NE YAPMALISINIZ?
İçeride;
• Eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Kibrit, çakmak
kullanmayın. Camları ve kapıları açın. Elektrik düğmelerini çevirmeyin.
• Hemen binayı terk edin.
• Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.
• Kırılan camlara dikkat edin.
• Yaralanmaları kontrol edin. Gerekiyorsa ilk yardım yapın.

•Telefonu acil durumlar dışında kullanmayın. Yerinden oynayan telefon
ahizelerini telefonun üstüne koyun.

DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA
DEPREMDEN SONRA NE YAPMALISINIZ?
Dışarıda;
• Eğer ilk yardım, yangın söndürme veya hafif arama kurtarma eğitimi
aldıysanız önce etrafınızdakilerin iyi ve güvende olup olmadığını kontrol
edin.
• Çevrenizde basit yöntemlerle kurtarabileceğiniz kişiler olup olmadığını
araştırın.
• Acil durum çantanızı yanınıza alın ve mahalle buluşma noktanıza doğru
harekete geçin.

• Hasarlı binalardan uzak durun.

DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA
DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KAYDIYSANIZ!..
• Paniklemeden durumunuzu kontrol ediniz.
• Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak
hareketlere kalkışmayınız.
• Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşacaktır.
• Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol
altında tutunuz.
• El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalaorifer, gaz tesisatlarına,
zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışınız.
• Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya
ve onlara seslenmeye çalışınız.

DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA
DEPREMDEN SONRA NE YAPMALISINIZ?

iLK 72 SAAT
Bir depremi izleyen ilk 72 saat içerisinde yardımın çoğu o anda hemen
etrafımızda bulunan kişilerden gelir. Afetlere hazır olmak için
edinebileceğimiz bir çok beceri vardır:

• İlk yardım
• Hafif Arama Kurtarma
• Yangın Söndürme

DİĞER AFETLER
SEL
Sel için erken uyarı genellikle mümkündür.
Selden Önce;
• Bölgenizin topoğrafyasını öğrenin.
Bölgenizdeki sel uyarı işaretlerini ve
uyarı sistemlerini öğrenin.
• Eğer yağmur yağıyorsa veya su
seviyesi yükseliyorsa su seviyesini
izleyin ve tahliye planı yapın.
• Evinizi sel baskınına karşı
sigortalatın.
• Aile Afete Hazırlık Planınızda
sel riskini de gözönünde bulundurun.
• Uyarılar ve acil durum haberleri
için televizyon veya radyo dinleyin.

DİĞER AFETLER
SEL
Sel Sırasında;
• Ev / işyerinde: Su basmış yerlere girmeyin.
• Araç içinde: Sel sularıyla kaplı yollardan gitmeyin. Araç arızalanırsa,
hemen terk edin.
• Dışarda: Hemen yüksek bir yere çıkın ve bekleyin. Sel sularından
uzak durun.

Selden Sonra;
• Sel bölgesini hemen terk edin.
• Yetkililer tarafından izin verilmedikçe binaya dönmeyin.
• Tamamen kurumadan elektrik şalterlerini açmayın.
• Sigorta için hasarlı eşyaların ve evin fotoğraflarını çekin.

DİĞER AFETLER
KAR FIRTINASI
Şiddetli kış koşulları ile sıklıkla karşılaşmayan insanlar soğuk havalarda en
çok mağdur olanlardır.
Kar Fırtınası Öncesi:
• Uyarılar ve acil durum haberleri için televizyon veya radyo dinleyin.
• Gerekmedikçe dışarı çıkmayın.
• Aile Afet Hazırlık Planınızı gözden geçirin. Şu malzemeleri ekleyin:
Yedek battaniye- su geçirmez bot- Palto, şapka, eldiven.
• Arabanız için gereken malzemeleri tamamlayın ve gereken temel
önlemleri alın.
• Alternatif bir ısınma kaynağı ve yedek yakıt bulundurun.
• Çatı-duvar bağlantısı kontrolü ile çatı, duvar, kapı ve pencere yalıtımı
yapın.

DİĞER AFETLER
KAR FIRTINASI
Kar Fırtınası Sırasında;
• Uygun giysiler; tek bir kat, ağır ve kalın giysi yerine birkaç kat bol,
hafif, sıcak tutan giysiler, baş parmaklı torba eldiven, vücut sıcaklığını
korumak için şapka.
• Vücudunuzda hipotermi (düşük vücut ısısı) belirtileri var mı takip edin;
varsa acilen tıbbi yardım isteyin.
• Yakıtınızı idareli kullanın.
• Toplu ulaşım araçlarını kullanın.

DİĞER AFETLER
KAR FIRTINASI

Kar fırtınasında araçta iseniz ;
• Radyo antenine tehlike bildiren bayrak asın.
• Issız alanda kar fırtınasına yakalandıysanız, kar üzerine geniş bir giysi
yayın.
• Araç aküsünün boşalmamasına dikkat edin; motoru saat başı 10 dk.
çalıştırıp ısıtın ve dörtlü ikaz lambalarını açın, böylece daha kolay
farkedilirsiniz.
• Motor çalışırken pencereyi biraz açın; egzoz borusunun karla
tıkanmasına karşı tedbirli olun.
• Vücut ısınızı korumak için hareket edin. Bir araya gelip ısınmaya çalışın.
Sırayla uyuyun. Fırtına sonrası arabanızdan çıkıp biraz yürüyün.
Karbonmonoksit zehirlenmesi'ne karşı tedbirli olun.

DİĞER AFETLER

HEYELAN
Heyelan nedir ?
Kayalardan, döküntü örtüsünden veya
topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi
altında yerlerinden koparak yer
değiştirmesine Heyelan denir.
Türkiye'de en fazla görülen yerler Karadeniz
Bölgesi'nde özellikle Doğu Karadeniz şerididir.
Bazı kötü etkileri de vardır.

DİĞER AFETLER
HEYELAN
Heyelan Sırasında Ne Yapmalısınız?

• Kapalı alandan dışarı çıkmak için vaktiniz yoksa
bulunduğunuz mekanda en az etkilenebilecek
köşeye (hareketin kaynağından uzak) sağlam
eşyalar arasına saklanın.
• Açık alanda, toprak kaymasının olduğu bölgeden
acil bir şekilde daha yüksek yerlere doğru
uzaklaşın.
• Çamur veya moloz akmasından kaçabilecek
zamanınız yoksa kalkan görevi yapacak,
sağlamlığına
güvendiğiniz cisimlerin arkasına saklanın. Başınızı
ve dizlerini karnınıza doğru çekerek top şeklini
alın; başınızı ve ensenizi koruyun.

DİĞER AFETLER
HEYELAN

Heyelan Sonrasında Ne Yapmalısınız?
• Her şeyden önce güvencede olduğunuzdan emin olun. Gerekiyorsa
tehlikeli bölgeden uzaklaşarak kendinizi güvenceye alın.
• Yakınınızda bulunan elektrik, gaz ve su kaynaklarını hemen kapatın.
• Çevrenizi kontrol edin. Yaralı veya yardıma muhtaç kişiler var mı?
• Yangın ve yeni bir çamur akıntısı gibi bir tehlike yoksa onları
yerlerinden oynatmayın.
• Telefonları mümkün olduğunca kullanmayın.
• Tehlikeli duvarlar, çatılar ve bacalara karşı çevrenizdekileri uyarın ve
bunların etrafında dolaşmayın.
• Eşya almak için zarar görmüş binalara girmeyin

DİĞER AFETLER
SICAK HAVA
Sıcak Hava Dalgası Nedir?
Sıcaklıkların en yüksek sıcaklık ortalamalarının 10°C veya daha
üzerinde aşırı nemle birlikte uzunca bir periyotta devam etmesidir.
Sıcak Hava Dalgasından Korunma Yöntemleri
• Hareketlerinizi yavaşlatın.
• Hafif açık renkli kıyafetler tercih edin.
• Vücut sıcaklığını artıracak yiyeceklerden kaçının.
• Suyu bol miktarda için.
• Klima bulunan alanlarda daha fazla zaman harcayın.
• Güneş altında fazla kalmayın.
• Çocukları ve küçük ev hayvanlarını kapalı otomobilde asla yalnız
başlarına bırakmayın.

Eğitimi tamamla
butonuna tıklamayı
unutmayın!
TEŞEKKÜR EDERİM

