
Temel Afet Bilinci 

Eğitim Programı 



• Afet bilincini yükseltmek 

 

• Afet riskinin azaltılabileceği 

bilgisini yaygınlaştırmak 

 

• Afetten sonra yardım edebilmek 

için hazırlıklı olmak 

AMAÇ 



TANIMI 

• Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar oluşur 

• Günlük yaşam durur veya kesintiye uğrar 

• Topluluklar etkilenir 

 

ÇEŞİTLERİ 

• Doğal, teknolojik ve insan kökenlidir 

 

Sistem Normal Şekilde İşleyemez! 

Yerel Kaynaklar Yetersiz Kalır! 

AFET TANIMI VE ÇEŞİTLERİ 



17 Ocak 1995,  

Kobe - Japonya 



MARMARA DEPREMLERİ  

1999 

1999 Marmara Depremleri ülkemizde afet bilincinin oluşmasında  

bir dönüm noktası niteliğindedir. 



TÜRKİYE DEPREM  

ETKİNLİĞİ HARİTASI 



DÜNYADA DEPREMLER 

BÜYÜKLÜK TANIM YILDA 

ORTALAMA 

MERKEZ YAKININDAKİ 

ŞİDDETİ 

0-2.9 MİKRO 3,165,000 Kayıt edilir ancak 

hissedilmez 

3.0-3.9 ÇOK 

HAFİF 

49,000 Kimileri hisseder 

4.0-4.9 HAFİF 6,200 Birçokları hisseder 

5.0-5.9 ORTA 800 Az zarar verir 

6.0-6.9 GÜÇLÜ 120 Çok zarar verir 

7.0-7.9 BÜYÜK 18 Yıkıcıdır 

8.0-8.9 ÇOK 

BÜYÜK 

10-20 yılda bir Afet yaratır 

United States Geological Survey (USGS) 

DÜNYADA ORTALAMA OLARAK  

YILDA KAÇ DEPREM OLUR? 



PLAKA TEKTONİĞİ 

 TEORİSİ 

• Tektonik plakalar 

     sürekli, ancak çok  

     ağır hareket ederler.  

 

 

• Biriken enerji yeni  

 bir yırtılma ve 

depremle sonuçlanır. 



 DEPREM TEHLİKESİ  

ve RİSKLERİ 

Deprem riskleri alınacak önlemlerle azaltılabilir. 

Deprem tehlikesi, bir yerleşim 

yerinin veya bir ülkenin coğrafi 

olarak deprem üreten bir fay hattı 

üzerinde ya da yakınında olmasıyla 

tanımlanabilir.  

 

Deprem riski, deprem tehlikesiyle 

karşı karşıya olan ülkelerde hasarı 

veya zarar görebilirliği arttıran her 

türlü davranış olarak adlandırılır. 

Tehlikeler  
 

coğrafi yapıdan  
 

kaynaklandığı  
 

için yapabileceğimiz  
 

bir şey olmamakla  
 

beraber, riskler  
 

konusunda çok  
 

şey yapabiliriz.  



KÜÇÜK ADIMLAR 

ŞU KÜÇÜK ADIMLARI ATMAK İÇİN 
BUGÜN KENDİNİZE SÖZ VEREBİLİRSİNİZ 

Su depolamak Bölge dışı bağlantı 
kişisi belirlemek 

Yatağın yanında el feneri, 

ayakkabı/kapalı, sağlam 

terlik ve iş eldiveni 

bulundurmak. 

Aile afete hazırlık 

toplantısı yapmak 

Yatakları pencereden 

uzaklaştırmak 

Gardıropları 

sabitlemek 



YAPISAL TEHLİKELER 

"Yapısal Tehlike“  

binanın kendisinden 

kaynaklanan 

tehlikelerdir.  

 

• Bu binaların: 

 %70'i orta ve hafif hasarlı,  

 %25'i ağır hasarlıydı.  

 %5'i yamyassı olacak şekilde yıkıldı. 

• 1999 Kocaeli depreminde 

Bolu, Kocaeli, Sakarya, 

İstanbul, Yalova, Eskişehir 

illerinde yaklaşık 52.000 bina 

hasar gördü. 



BİNAYA İLAVE YÜK  

GETİRMEMEK 

 

 Binanın projede öngörülmüş  

 kat sayısı korunmalıdır 

 



YAPISAL OLMAYAN  

RİSKLERİN AZALTILMASI 

“YAPISAL OLMAYAN 

ELEMANLAR” 

NELERDİR? 

 

Binanın taşıyıcı 

sistemine ait olmayan 

yani, kolon, kiriş, 

taşıyıcı duvar, çatı ve 

temel haricindeki 

elemanlardır.  

 

Örneğin, mobilyalar 

elektrikli ve elektronik 

eşyalar, beyaz eşyalar, 

ısıtma-havalandırma, 

asılı duran tüm 

eşyalar ve biblolar. 

Bir binanın ağırlığını  

taşıyan bölümleri yapısal 

kısmını oluşturur. 



YAPISAL OLMAYAN  

ELEMANLAR 

Mobilyalar 
 
 
Elektrikli ve elektronik eşyalar 
 
 
Beyaz eşyalar 
 
 
Isıtma-havalandırma 
  
 
Asılı duran tüm eşyalar  
 
 
Vazolar, biblolar 



JAPONYA’DA BİR DEPREM 



OSMANİYE,  

25 HAZİRAN 2001 (5.5M) 



OSMANİYE,  

25 HAZİRAN 2001 (5.5M) 



OSMANİYE,  

25 HAZİRAN 2001 (5.5M) 



   BİNGÖL, 

1 MAYIS 2003 (6.4)  

Cüneyt TÜZÜN, BÜ KRDAE  



DEPREM TEHLİKE  

ve RİSK AVI 

 Risk azaltma çalışmaları evde başlar. 

Tüm aile üyelerinin katılımı ile bir aile toplantısı yapılır.  

Evde en çok zaman geçirilen 

yerler tespit edilir. 

  

Yapılması gerekenler bir liste 

halinde sıralanır. 

 

Belirlenen tehlikeler giderilir.  

 

       RİSKLERİNİZİ AZALTIN ! 



DEPREM RİSK AVI 

ÖRNEK 

BULDUĞUMUZ TEHLİKELER                                    DÜZELTİLME TARİHİ 

Yatak odasındaki gardırop sabitlenmemiş  

Mutfak dolabı duvara sağlam sabitlenmemiş 

Üst mutfak dolabında çelik tencereler var ve kapakları 

sarsıntıda açılabilir 

Banyoda şofben  duvara sağlam sabitlenmemiş 

Televizyon sabit  değil 

Salondaki yüksek vitrin sabit değil 

Koridordaki ayna  çiviyle tutturulmamış 

Dış kapının karşısındaki portmanto sabitlenmemiş 

 

01.11.2008 

05.11.2008 

15.10.2008 

 

01.10.2008 

13.10.2008 

01.11.2008 

- 

- 

 



KÜÇÜK ADIMLAR 

Eşyaların yerleri değiştirilerek neden olabilecekleri riskler 

azaltılabilir.  



EVLERDE 

• Ağır mobilya ve beyaz 
eşyaları sıkıca 
sabitleyin. 

 

 
 

• Gazlı, elektrikli cihazları 
sabitleyin. 

 

 

• Asılan objeler için kanca 
vida kullanın. 

• Bardak, fincan, tabak 

dolaplarının kapaklarına  

“tutaç”lar takın. 

 
 

• Tehlikeli ve yanıcı 

sıvıları uygun şekilde 

saklayın. 

 
 

• Kitaplık raflarına “gergi” 

takın. 



GÜVENLİ ve GÜVENSİZ YERLERİ  

BELİRLEYİN  

 

• Bulunduğunuz mekanlarda güvensiz yerleri 

belirleyin. 
 

• Korunabileceğiniz daha güvenli yerleri 

belirleyin. 
 

• Çök-Yat, Kapan, Tutun (deprem pozisyonu) 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

ve PLANLAMA 



ÇIKIŞ YOLLARINI BELİRLEYİN 

 

• Çıkış yolları ve alternatif  çıkış 

yolları 

 

• Çıkış yollarındaki engeller     

 

• Sıkışan kapıları açmak için levye  

RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

ve PLANLAMA 



BULUŞMA NOKTALARI BELİRLEYİN 

  

• Bulunduğunuz mekan (ev, işyeri, 
okul) içinde, dışında ve mahalleniz 
dışında 

 

• Çocuklarınızla, okuldan kesinlikle 
ayrılmamaları konusunda anlaşın 

 

• Mesaj bırakılabilecek yerler 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

ve PLANLAMA 



ACİL DURUMLAR DIŞINDA  

TELEFONU KULLANMAYIN 

 

• Telefon hatlarının açık olması 

yardım çağrılabilmesi açısından çok 

önemlidir. 

 

• İletişim için SMS kullanın. 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

 ve PLANLAMA 



ÖNEMLİ EVRAKLARIN KOPYASINI 

HAZIRLAYIN  

• Önemli evrakların kopyalarını hazırlayın 

 

• Örneğin, kimlik kartları, tapu, sigorta 

belgeleri, sağlık karnesi,  diplomalar, 

pasaport, banka cüzdanı vb.  

 

• Bunları su geçirmeyen bir torbada ayrı bir 

yerde saklayın.  
– Örneğin, acil durum çantası, arabanın bagajı vb. 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ  

ve PLANLAMA 



DOĞAL AFET SİGORTALARI 
KURUMU(DASK) 

 
Depremin neden olacağı maddi 
zararların tazmin edilmesini 
sağlamaya yönelik yeni bir sigorta 
sistemidir. 

  

Tüm yapı tarzları için verilebilecek en 
fazla teminat tutarı 2018 yılı için 
190.000 TL’dir. 

 
Daha fazla bilgi için: www.dask.gov.tr 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ  

          ve PLANLAMA 

 



FİZİKSEL KORUNMA  

ÖNLEMLERİ 

Fener, iş eldiveni,terlik 

veya ayakkabı 

bulundurun.  
(evde yatağınızın yanında  

işyerinde çekmecenizde) 



BİR DEPREMDEN SONRA ASLA 

 ATEŞ KULLANMAYIN 

• Gaz kaçağı olabileceğinden, kıvılcım 

yaratmamak için kibrit, çakmak 

yakmayın ve elektrik düğmelerini 

kullanmayın. 

• Sigaraları söndürün. 

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALIN 

• Her evde bir yangın söndürücü 

bulundurulmalıdır ve her yıl bakımı 

yaptırılmalıdır. 

FİZİKSEL KORUNMA  

ÖNLEMLERİ 



TESİSATLARIN KAPATILMASINI 

ÖĞRENİN! 

 

• Tesisatları kapatmayı herkes 

öğrenmelidir. 

 

• Yangın olasılığına karşı, 

−Önce gaz vanalarını kapatın 

−Kibrit, çakmak kullanmayın 

−Elektrik düğmelerine 

dokunmayın 

FİZİKSEL KORUNMA  

ÖNLEMLERİ 



SU VE YİYECEK DEPOLAYIN 

 

• Kişi başına günde dört litre su 
(en az üç gün için)  

 

• Dayanıklı ve yüksek kalorili 
yiyecekler bulundurun. 

 

• 6 ayda bir su ve yiyecekleri 
yenileyin. 

İLK MÜDAHALE  

KAPASİTESİ 



İLKYARDIM SETİ BULUNDURUN 

Malzemeler kullanıldıkça ya 

da tarihleri geçtikçe 

yenilenmelidir. 

İLK MÜDAHALE  

KAPASİTESİ 



İLK MÜDAHALE MALZEMELERİ  

ve KİŞİSEL ÇANTA 

her 6 ayda kontrol 

ACİL DURUM ÇANTASI 



• Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK veya YAT 

• Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN 

• Düşmemek için sabit bir yere TUTUN 

• Derin derin nefes alarak sakinleş 

DEPREM SIRASINDA 

SARSINTI GEÇİNCEYE KADAR 

OLDUĞUNUZ YERDE KALIN ! 

Hedef Küçültmek için 

Deprem Pozisyonu 

ÇÖK-YAT,  KAPAN,  TUTUN! 



ARTÇI DEPREMLER 

• Her büyük depremden sonra mutlaka artçı 

deprem olur 

 

• Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve 

büyüklükleri azalır  

 

• Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol 

açabilir 

 

• Artçı depremler sırasında da ana depremde 

yapmanız gerekenleri yapmalısınız 



DEPREM SIRASINDA  

YAPMAYIN ! 

• Merdivenlere ya da çıkışlara 

doğru koşmayın. 

• Balkona çıkmayın. 

• Balkonlardan ya da 

pencerelerden atlamayın. 

• Asansör kullanmayın. 



DEPREMDEN SONRA  

YAPMAYIN! 

• PANİĞE KAPILMAYIN, ÇIĞLIK ATMAYIN 

ve  KOŞMAYIN. 

 

• ACİL DURUMLAR ve YANGINLARI 

bildirmek dışında telefonları 

KULLANMAYIN. 

 

• Kibrit, çakmak YAKMAYIN, elektrik 

düğmelerine DOKUNMAYIN. 



DEPREMDEN SONRA 

SAKİN OLUN  

PANİĞE KAPILMAYIN  
 

İÇERİDE 
 

• Önce kendi emniyetinizden emin olun.  

 

• Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse 
olup olmadığını kontrol edin.  

 

• Eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. 
Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.  

 

• Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin. 

 

• Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun 
üstüne koyun. 



 DEPREMDEN SONRA  

DIŞARIDA 
 

• Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle 
buluşma noktanıza doğru harekete geçin. 

  

• Yolunuzun üzerindeki hasara dikkat ederek 
bunları not edin. 

 

• Hasarlı binalardan uzak durun. 

 

• Önce hemen yakın çevrenizde acil yardıma 
gerek duyanlara yardım edin. 

– Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin. 

– Yardım çalışmalarına katılın. 



• Yangına karşı önceden önlem almak her zaman önemlidir. 

• İtfaiyenin deprem sonrasında yangınla mücadele kapasitesinin 

azalacağı dikkate alınmalıdır. 

YANGIN RİSKİ 

DEPREMDE YANGIN RİSKİ 

• Elektrik 

• Doğalgaz ve Tüpgaz 

kaçağı 

• Soba ve Benzeri Isıtıcılar 

• Alev Alabilen ve 

Tutuşabilen Sıvılar 



YANGIN ÖNLEMLERİ 

YAPMA 
• Çocuklara ateşle oynamamalarını öğretin. 

• Soba ve ısıtıcıların yakınına eşya 
koymayın. 

• Yatarken sigara içmeyin  

• Yıpranmış ya da arızalı kabloları değiştirin. 

• Kabloları halıların altından geçirmeyin. 

• Çok fazla sayıda aleti tek bir prize 
bağlamayın 

YAP 
• Yangın söndürücü bulundurun. 

• Acil çıkış kapılarının her zaman açık 

olduğundan emin olun. 

• Duman detektörü takın. 



YANGIN GÖRÜRSENİZ 

• Yangın küçükse hemen söndürün. 

 

• Yangın alarmını çalıştırın.  

 

• “YANGIN VAR!” diye bağırarak çevrenizi uyarın. 

 

• İTFAİYE 110’u arayın. 

 

• Yangının olduğu odanın kapısını ve yangınla sizin aranızdaki 

diğer tüm kapıları kapatın. 

 

• HEMEN DIŞARI ÇIKIN! 



KÜÇÜK YANGINLARA  

MÜDAHALE 

• Islak havlu ya da battaniye ile üstünü örterek 

 

• Su dökerek 

 

• Üzerine kum ya da toprak atarak 

 

• Bir yangın söndürücü kullanarak 

 

• Bir yangın hortumu kullanarak söndürebilirsiniz. 
 
(Su dökmek, elektrik, yağ ya da tehlikeli maddeler söz konusu 
olduğunda tehlikelidir.) 

BÜTÜN YANGINLAR KÜÇÜK BAŞLAR 



HATIRLAYIN! 

• Duman ateşten daha öldürücüdür 

 

• Güvenli bir çıkışa doğru eğilerek 

veya sürünerek gidin 

 

• Elinizin tersiyle kapının sıcaklığını  

kontrol edin 

 

• Sıcak olan bir kapıyı açmayın 



YANAN BİRİNE MÜDAHALE 

Yardım istemek için bağırın 

• DUR 

• YAT 

• YUVARLAN 

Yanan birisini görürseniz 
DURDURUN,YATIRIN, YUVARLAYIN. 

DUR,    YAT,    YUVARLAN! 

Yanığın üzerine bir  
şey sürmeyin. 

Yanık yeri soğutmak 
amacıyla 10 – 15 dakika  

 su altında tutun. 



Yangın Söndürme Cihazı  
 

• Kolayca ulaşılabilecek bir yerde 
tutulmalıdır 
 

• Yeri herkes tarafından bilinmelidir 
 

• Duvara sıkıca sabitlenmelidir 
 

• Her yıl ilgili firma tarafından 
bakımı yapılmalıdır 
 

• Bir kez kullanıldıktan sonra 
mutlaka tekrar doldurulmalıdır 

YANGIN SÖNDÜRME 

CİHAZI 



YANGIN SÖNDÜRME  

CİHAZININ KULLANIMI 



AFETE HAZIRLIK  

BECERİLERİ 

• İlkyardım 

• Tıbbi tedavi 

• Yangın söndürme 

• Arama ve kurtarma 

• Telsiz haberleşmesi 

• Bilgi toplama, raporlama ve 
dokümantasyon 

• Yiyecek ve su hazırlama ve 
dağıtımı 

• Barınak oluşturma 

• Psikolojik destek 



HEPİMİZ 1 TAKIMIZ ! 

Afetlere Karşı Hepimiz Aynı Takımdayız  

 

GÖNÜLLÜ OLALIM ! 


