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II. TEMEL B‹LG‹ VE
KAVRAMLAR
Afetlere haz›rl›kta en s›k karﬂ›laﬂ›lan kavramlar tehlike,
risk, zarar görebilirlik ve kapasitedir. Önce bunlar› k›saca
tan›mlayal›m:

Tehlike

a

Tehlike, Risk ve Afet
•

•

•

•

Tehlike; belirli bir zaman ve co¤rafyada ortaya ç›karak
insan, çevre ve toplum üzerinde olumsuz etkiler
yaratabilecek, do¤a, teknoloji ya da insandan
kaynaklanan bir fiziksel durumdur (ﬁekil 2a).
Risk; fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi nedenlere
ba¤l› olarak bir tehlikenin afete dönüﬂme olas›l›¤› ve yol
açmas› beklenen olumsuz sonuçlar, kay›plard›r (ﬁekil 2b).
Zarar görebilirlik; bireylerin, topluluklar›n, kurumlar›n
ya da ülkelerin tehlikeye maruz kalmalar› ve tehlikeyle
baﬂa ç›kma, tehlikenin etkilerini azaltma konular›nda
gerekli özellik ve kaynaklara (kapasiteye) sahip
olmamalar›d›r (ﬁekil 2c).
Kapasite; bireylerin, topluluklar›n, kurumlar›n ya da
ülkelerin bir tehlikenin etkilerini tahmin etme, bununla
baﬂa ç›kabilme ve etkilerinden zarar görmeden ya da en
az kay›pla kurtulabilme konular›nda sahip oldu¤u
özellik ve kaynaklard›r (ﬁekil 2d).

ﬁekil 2. (a) Plaja at›lm›ﬂ k›r›k ﬂiﬂe plaj boﬂ oldu¤u sürece
sadece bir tehlikedir.
(b) Plajda ç›plak ayakla dolaﬂan biri oldu¤unda ise k›r›k
ﬂiﬂe o kiﬂi için bir risktir.
(c) Plajda dolaﬂan kiﬂi ç›plak ayakla dolaﬂt›¤› için k›r›k
ﬂiﬂeye bast›¤›nda zarar görebilir.
(d) Plajda tehlikeli bir ﬂeylerin olabilece¤ini düﬂünerek terlik giyen kiﬂi ise k›r›k ﬂiﬂeden zarar görmeme kapasitesine
sahiptir.
Riski yaratan, tehlike ile zarar görebilirlik etkenlerinin
bir araya gelmesidir. Öte yandan kapasite, zarar görebilirli¤in aksidir; kapasite güçlendikçe zarar görebilirlik, dolay›s›yla tehlikenin riske dönüﬂme olas›l›¤› azalmaktad›r. Özetle, afet riskini azaltan ya da art›ran,
toplumun zarar görebilirlik düzeyidir. Zarar azaltma

Risk

b

Zarar G
örebili
rlik
c

te
Kapasi

d

ﬁekil 2. Temel Kavramlar.
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çal›ﬂmalar› yap›larak zarar görebilirlik düzeyi düﬂürülünce maruz kalaca¤›m›z afet de
küçültülmüﬂ olur.
Tehlikelerin bir afete dönüﬂebilmesi için can, do¤al çevre,
mal, mülk ve iﬂ süreklili¤ine büyük zarar vermesi gerekir.
Bu nedenle Birleﬂmiﬂ Milletler’in yapt›¤› tan›ma göre
afetler herhangi bir tehlikenin can, mal, çevre, ekonomi
ve kültürel varl›klar üzerinde yaratt›¤› kötü etkilerle baﬂ
etmeye yerel imkânlar›n yetmedi¤i durumlard›r.
Deprem, sel, heyelan, f›rt›na gibi do¤a olaylar›, bölge ve
ülke düzeyinde veya uluslararas› yard›m gerektirecek
kadar büyük can ve mal kay›plar›na neden olduklar›nda
do¤al afet olarak adland›r›l›r.
Acil durumlar ise, yerel imkânlarla baﬂ edilebilecek kadar
küçük bir tehlikenin can, mal ve çevre üzerinde yaratt›¤› kötü
etkilerdir. Örne¤in yerel itfaiye taraf›ndan söndürülebilen bir
ev yang›n› acil durum olarak nitelendirilir.

Önce

TEHL‹KE

A
F
E
T

TEHL‹KE

A
ZARAR
F
E GÖREB‹L‹RL‹K
T

ZARAR
GÖREB‹L‹RL‹K

Sonra

Her tehlike ve risk tümüyle ortadan kald›r›lamayabilir, ama azalt›labilir. Afet yönetimi de zarar azaltma
ve haz›rl›k çal›ﬂmalar›n› içeren risk yönetimiyle baﬂlar. Afet yönetiminin ikinci k›sm› ise kriz yönetimidir.
Kriz yönetiminde, afet veya acil durumlara yönelik müdahale ve iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›l›r (ﬁekil 3).

ﬁekil 3. Bütünleﬂik afet yönetimi sisteminin ana ve ara evrelerinin ﬂematik gösterimi.

Dünyan›n ‹ç Yap›s›
Bundan 4,5 milyar y›l önce tamamen akkor bir halde olan dünyam›z, oluﬂtu¤u andan bu zamana
kadar so¤uyarak katmanl› bir küre haline gelmiﬂtir (ﬁekil 4). Bu katmanlara d›ﬂtan içe do¤ru
“kabuk”, “manto” ve “çekirdek” ad› verilir.
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ﬁekil 4. Yerkürenin iç yap›s›n› oluﬂturan ana katmanlar.

Derinlere do¤ru inildikçe s›cakl›¤› artan yerkürenin en iç k›sm›na “çekirdek” ad› verilir.
Yerkürenin manyetik alan›n›n kayna¤› olan çekirdek, fiziksel olarak iç çekirdek ve d›ﬂ çekirdek
olmak üzere iki k›sma ayr›l›r. ‹ç çekirdek kat›, d›ﬂ çekirdek ise s›v›d›r.
Çekirde¤in üzerinde plastik davran›ﬂ gösteren ve k›smen ergimiﬂ kaya/magmadan oluﬂmuﬂ
“Manto” yer almaktad›r. Mantonun içinde s›cakl›k farkl›l›klar› nedeniyle konveksiyon ak›mlar›
meydana gelir. Konveksiyon ak›mlar› yo¤un bir çorban›n kaynamas›na benzetilebilir. Bu konveksiyon ak›mlar› Dünya’n›n en üst katman› olan kabu¤u gererek, birbirine göre ba¤›l olarak
hareket eden birtak›m parçalara ay›r›r. Bu parçalara “levha” ad› verilir. Levhalar›n günümüzde
yeryüzü üzerindeki konumlar› ve birbirleriyle s›n›rlar› ﬁekil 5’te gösterilmiﬂtir.

ﬁekil 5. Yerkabu¤unu oluﬂturan ana levhalar ve fay bölgeleri.
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Yerkabu¤unun hareketli parçalar› olan levhalar›n hareket
etmesi, önemli fiziksel olaylar meydana getirir. Fay olarak
bilinen büyük k›r›klar birbiriyle sürtünen levha s›n›rlar›nda
yer al›r (Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) gibi). Faylar levhalar›n s›n›rlar›nda bulunur. Deprem ve volkanik
faaliyetler de bu bölgelerde gerçekleﬂir.

Faylar

ﬁekil 6. Normal ve ters fay›n
ﬂematik gösterimi.

Yerkabu¤unun k›r›larak hareket etti¤i düzlemlere “fay” denir.
Faylar, yerkabu¤undaki kayaçlar›n, levhalar›n hareketi sonucu oluﬂan kuvvetlere karﬂ› koyamad›¤› zay›fl›k zonlar› boyunca oluﬂur. Uzunluklar› santimetreden binlerce kilometreyi
bulabilir. Depremler zay›fl›k zonu olan fay düzleminin her iki
taraf›nda kalan bloklar›n, bir di¤erine göre hareket ederek
yer de¤iﬂtirmesiyle meydana gelir (ﬁekil 6).
Faylar genellikle hareket yönlerine göre isimlendirilir.
Daha çok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara
“do¤rultu at›ml› fay” denir. Fay›n oluﬂturdu¤u iki ayr›
blokun birbirlerine göreli olarak sa¤a veya sola hareketlerinden (örne¤in KAFZ) de bahsedilebilir. Bunlar da sa¤
veya sol yönlü do¤rultu at›ml› faylara bir örnektir. Düﬂey
hareketlerle meydana gelen faylara da “normal ya da ters
fay” denir. Faylar›n ço¤unda hem yatay, hem de düﬂey
hareket bulunabilir.

Depremler

ﬁekil 7. Depremin yerkabu¤unu
k›rarak faylar› oluﬂturmas›.

6

Deprem geniﬂ anlamda yerkabu¤unun hareketi sonucu
oluﬂan titreﬂim veya sars›nt›lara denir. Yer yüzeyi hareketsizmiﬂ gibi görünse de sürekli yer de¤iﬂtirir, yükselir, alçal›r,
k›vr›l›r, bükülür, k›r›l›r. Bu durum kayalar üzerinde büyük bir
gerilim oluﬂturur. Milyonlarca y›l› kapsayan geniﬂ zaman
aral›klar›nda bu gerilimle biriken enerji, kayalar›n en zay›f
noktalar›ndaki faylanma denilen k›r›lmalarla aniden boﬂal›r
(ﬁekil 7). Aç›¤a ç›kan enerji yerin içinde dalgalar halinde
yay›l›r, geçtikleri ortamlar› (de¤iﬂtirir) deforme eder ve
yeryüzünü sarsar. Bu olay deprem olarak adland›r›l›r.
Depreme yer sars›nt›s›, zelzele ya da sismik faaliyet de
denir. Depremler k›sa sürede meydana gelir ve geniﬂ bir
alanda hissedilebilir. Nerede ve ne zaman ortaya ç›kaca¤›
ise gün ve saat olarak bilinemez.
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Depremi ço¤u zaman, hafif yer sars›nt›lar›yla anlars›n›z. Tavanda as›l› lambalar›n, bitkilerin salland›¤›n› ya da raftaki nesnelerin hareketlendi¤ini fark edebilirsiniz. Bazen hafif bir gürleme
sesi duyabilir ya da ﬂiddetli bir sars›nt› hissedebilirsiniz. Deprem, çok k›sa süre devam eden,
yerden gelen u¤ultu ve gürültüyle birlikte yükselen bir sars›nt› ile kendini belli eder. Büyük bir
depremden sonra daha hafif depremler de olur. Bunlara artç› depremler denir.
Artç› depremler ana ﬂoktan sonra ortalama 2-3 ay hatta 1 sene kadar sürebilir. Ancak gün
geçtikçe hem seyrekleﬂir, hem de büyüklükleri ve etkileri azal›r. Ana ﬂokta y›k›lmayan ancak
önemli hasar görmüﬂ olan binalar bu artç› depremlerde y›k›labilir.
Depremin analizi için farkl› ölçekler kullan›l›r. Büyüklük (magnitüd) depremin kayna¤›nda aç›¤a
ç›kan enerjinin ölçüsüdür. Bir depremin büyüklü¤ü ölçülebilir. Bu büyüklük genellikle Richter
Ölçe¤i ile ifade edilir ve deprem s›ras›nda aç›¤a ç›kan enerjinin ölçüsüne göre tan›mlan›r.
Richter Ölçe¤i’nde büyüklü¤ü 4,0 ve alt›nda olan depremler genellikle hasara neden olmaz. Bu
ölçekte 5,0 ve üzerindeki depremler hasara neden olabilir. Dünyada her y›l yaklaﬂ›k 3,5 milyon
deprem meydana gelir. Bunlar›n yaln›zca 1 milyonu kaydedilebilir. ‹nsanlar taraf›ndan
hissedilebilen deprem say›s› ise yaln›zca 50-60 bindir. Örne¤in, dünyada ortalama olarak her y›l
büyüklü¤ü 8 ya da daha üstünde olan 1-2 deprem olurken, yine her y›l büyüklü¤ü 3 ve alt›nda
olan 100 binden fazla deprem olmaktad›r.
Depremin ﬂiddeti ise insanlar, yap›lar, çevre ve yeryüzü üzerindeki etkilerinin gözlenmesine
dayal› olarak ölçülür. Depremlerin uzun y›llard›r canl› ve cans›z tüm varl›klar üzerinde gözlenen
etkilerine dayan›larak haz›rlanan “ﬁiddet Cetvelleri”ne göre baﬂl›ca 12 ﬂiddet derecesi bulunmaktad›r ve bu dereceler Romen rakamlar›yla gösterilmektedir. Örne¤in 17 A¤ustos 1999’da
meydana gelen Marmara Depremi’nin büyüklü¤ü 7,4’tür. Hasar›n en fazla oldu¤u yerlerde
gözlenen ﬂiddeti ise X (10) olarak belirlenmiﬂtir.
Depremler meydana geldikleri yerlerde zaman zaman yang›nlara, kimyasal serpintilere, tsunamiye
veya deniz basmas›na, heyelanlara, kaya düﬂmelerine de yol açabilir. Bu nedenle, depreme
haz›rlan›rken di¤er tehlikeleri de göz önüne almam›z gerekir.

Sismik Dalgalar
Deprem s›ras›nda aç›¤a ç›kan enerji, ses veya su dalgalar›na benzeyen ve sismik dalgalar ad›
verilen dalgalarla yay›l›r. Bunlardan cisim dalgalar›, P Dalgalar› ve S Dalgalar› olarak ikiye
ayr›l›r (ﬁekil 8).
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S-Dalgalar›

Yüzey Dalgalar›

ﬁekil 8. Deprem dalgalar›n›n ﬂematik gösterimi.

Birincil (P) Dalgalar s›k›ﬂt›rma/geniﬂleme dalgalar›d›r ve kaya taneciklerinin bir sarmal yay gibi öne
arkaya titreﬂmelerine yol açar. P Dalgalar›, en h›zl› yay›lan, bu yüzden deprem kay›t aletlerinde (sismograf) en önce görülen dalgalard›r ve titreﬂim hareketleri yay›lma do¤rultusuyla ayn›d›r.
Daha yavaﬂ yay›lan S Dalgalar›, kay›t aletlerinde ikincil olarak görülen ve titreﬂim hareketi
yay›lma do¤rultusuna dik olan dalgalard›r. S Dalgalar› s›v› içinde kolayca yay›lamaz, örne¤in
yerin ergimiﬂ bölgelerinden geçerken ya so¤urulur ya da yitirilir. Yüzey Dalgalar› ise Cisim
Dalgalar›’na göre daha yavaﬂ yay›l›r, ancak genlikleri daha büyüktür. Bunlar “Love” ve
“Rayleigh” Dalgalar› olarak adland›r›l›rlar. Yap›larda y›k›ma yol açan, bu Yüzey Dalgalar› ile S
Dalgalar›d›r. ﬁu ana kadar ö¤rendiklerimizi ﬂematik olarak gösterebiliriz (ﬁekil 9).

ﬁekil 9. Temel deprem parametrelerinin ﬂematik gösterimi.

Tsunami
Japoncada “liman dalgas›” anlam›na gelen tsunami sözcü¤ü, bugün okyanuslar›n taban›nda oluﬂan
deniz heyelanlar› (çökmeler, oturmalar, zemin kaymalar›, göçmeler), deprem, volkanik faaliyetler
sonucu oluﬂan dalgalar için kullan›l›r. Okyanuslardan küçük olan denizlerde de deniz kabarmas›, deniz
basmas› ﬂeklinde görülebilir. Tsunamiden sonra oluﬂan dalgan›n di¤er deniz dalgalar›ndan fark›, su
zerreciklerinin sürüklenmesi sonucu y›k›c› bir enerji kazanmas›d›r. Tsunami yüksek bir su duvar› gibi
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ilerlemedi¤i için derin denizde varl›¤› hissedilmez. Dalgalar› daha s›¤
sulara yaklaﬂt›kça h›zlar›n› kaybeder, fakat dalgalar aras› mesafe
k›sal›r ve üst üste binen dalgalar metrelerce yükseklikte bir su duvar›
oluﬂturup insanlar› etkileyerek bir afet haline gelebilir.
Tsunami ilk oluﬂtu¤unda tek bir dalgad›r, ancak k›sa bir süre
içerisinde üç ya da beﬂ dalgaya dönüﬂerek çevreye yay›lmaya
baﬂlar. Bu dalgalar›n birincisi ve sonuncusu çok zay›ft›r, di¤er
dalgalar ise etkilerini k›y›larda ﬂiddetli biçimde hissettirebilecek
bir enerjiyle ilerler. Bu nedenle depremlerden k›sa bir süre
sonra k›y›larda görülen yavaﬂ ama anormal su düzeyi de¤iﬂimi
ilk dalgan›n geldi¤ini gösterir. Bu de¤iﬂim, arkadan gelecek olan
çok kuvvetli dalgalar›n ilk habercisi de olabilir.
Geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ tsunamilerden de anlaﬂ›laca¤› üzere, ülkemizde Marmara Denizi’nde, tsunami
üretebilecek bir depremden sonra zay›f da olsa bir risk vard›r; ancak bunun Pasifik Okyanusu’nda
meydana gelen tsunamiler gibi olmayaca¤› aç›kt›r. Bununla beraber, 1894 ‹stanbul depreminden
sonra oluﬂan dalgalar›n k›y›daki surlar› aﬂt›¤› kay›tlarda mevcuttur. Ege Denizi k›y›lar›nda meydana
gelen tsunamiye ise MÖ 1630’da Santorini volkan›n›n patlamas› sebep olmuﬂtur.

Türkiye’de Deprem
Ülkemizin hemen her yerinde depremler olmaktad›r; ancak hasara neden olan depremler baﬂl›ca
üç bölgede (Kuzey-Kuzeydo¤u, Bat› Anadolu bölgeleri ile Do¤u-Güneydo¤u Anadolu)
yo¤unlaﬂmaktad›r. Kuzeyde yer alan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) dünyan›n en aktif ve en
önemli k›r›k zonlar›ndan biridir. Kuzey Anadolu Fay›’n›n uzunlu¤u yaklaﬂ›k 1200 km’dir; geniﬂli¤i
ise 100 m ile 10 km aras›nda de¤iﬂir (ﬁekil 10). Yaklaﬂ›k 5 milyon y›ld›r aktif bir levha s›n›r› olarak
faaliyet gösteren bu do¤rultu at›ml› fay orta derinlikte (10-20 km) depremler üretir. Bat›
Anadolu’da normal faylardan oluﬂan Ege Fay Sistemi ise düﬂük ﬂiddette s›¤ depremler üretir.

ﬁekil 10. Türkiye’deki ana diri faylar›n haritas›.
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Depremlerin faaliyetinin belirlenmesi için aktif faylar›n konumlar› ve olas› tehlike riskine göre
deprem zonlar› tespit edilmiﬂtir. Geçmiﬂ dönemdeki incelemeler sonucunda, ülkemizin deprem
kaynak zonlar› da saptanm›ﬂt›r. Deprem bölgeleri ise bu zonlarda meydana gelecek depremlerin
oluﬂturabilece¤i ivme de¤erleri dikkate al›narak belirlenmiﬂtir. Örne¤in k›rm›z› bölgede yerçekimi ivmesinin %40’›n› aﬂan de¤erlerde deprem ivmesi oluﬂabilece¤i öngörülmüﬂtür (ﬁekil 11).
Bölgelere taﬂ›d›klar› risk oran›na göre numaralar verilir. En fazla deprem riski taﬂ›yan bölge, 1.
derece deprem bölgesi olarak adland›r›l›r. Derece yükseldikçe risk azal›r.

ﬁekil 11. Beﬂ farkl› deprem kuﬂa¤›na göre Türkiye’nin depremsellik haritas›.

Depremden Korunma
1999 Marmara Depremi’nde ölümlere çürük binalar, sabitlenmemiﬂ eﬂyalar ve deprem an›nda
nas›l davranmas› gerekti¤ini bilemeyen insanlar›n bilgisizli¤i neden olmuﬂtur.
Binalar›n depremde hasar görmesi normaldir; fakat yass› kaday›f gibi yerle bir olmas› kabul
edilemez bir durumdur.
Afetlerin y›k›c› ve toplum hayat›n› sekteye u¤ratan etkileri hemen kendini gösterir. Hayat›n normal ak›ﬂ› durur, altyap›da telafisi imkâns›z zararlar meydana gelir. Su ve elektrik kesilir; haberleﬂme sekteye u¤rar. Yollar bozulur ve ulaﬂ›m kesilir. Bu durumda profesyonel ekipler, afet bölgesine ulaﬂ›m saatler ald›¤› için an›nda müdahale gerçekleﬂtiremezler. Birey ve ailelerin iﬂte
böyle durumlar için afetlere önceden haz›rlanm›ﬂ olmas› gerekir.
Bu nedenle, “‹stanbul’daki, Marmara’daki ya da Türkiye’deki herkes depreme haz›r oldu¤unda
depreme haz›r olaca¤›z” ilkesine uygun bir ﬂekilde depreme haz›r olmal›y›z. Unutmay›n,
depreme haz›rl›k sadece devletin veya K›z›lay, belediye, valilik gibi kurumlar›n iﬂi de¤ildir.
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Afet bilinci ve afetlere haz›rl›k bireylerin “güvenli yaﬂam”
kültürünün bir parças› olmal›d›r. Güvenli yaﬂam, her türlü
tehlikenin getirece¤i zararlardan korunarak (yani bilgili ve
haz›rl›kl› olarak) yaﬂamakt›r. Bunun için y›l›n her günü
oluﬂabilen deprem ve yang›nlar; sonbahar ile birlikte
kuvvetlenen rüzgârlar; k›ﬂ›n ya¤an kar; baharda sa¤anak
ya¤›ﬂlar, seller, y›ld›r›m ve heyelanlar; yaz›n güneﬂlenme,
s›cak hava dalgalar› ve orman yang›nlar› gibi olaylardan
korunmak için temel bilgileri ö¤renmeli ve ö¤retmeliyiz.
Gelin ﬂimdi depremi, depremin oldu¤u 0. saniyeden 3.
gününe kadarl›k bir süreyi zihnimizde yaﬂatal›m. Böylece,
bir birey olarak gerçekten depreme haz›r olup
olmad›¤›m›z› çok basit bir ﬂekilde test etmiﬂ olaca¤›z.
Birey ve aile olarak afetlere haz›rlan›rken, birlikte
yaﬂad›¤›m›z tüm engelli gruplar ve özel yard›ma ihtiyac›
olanlar için de özel önlemler almam›z gerekir. Öncelikle
aﬂa¤›daki önlemlerle deprem gibi bir afetten do¤acak
zararlar› ﬂimdiden azaltmal›, afet an› ve sonras› için de
haz›rlanmal›y›z.
•
•

•
•
•
•
•

ﬁehrimizin ve evlerimizin güvenli imar ve yap› kurallar›na uygun yap›l›p yap›lmad›¤›na dikkat etmeliyiz.
Ev içinde “Deprem Tehlike Av›” yaparak, deprem s›ras›nda
kay›p düﬂebilecek, devrilerek ya da k›r›larak yaralanmam›za
neden olabilecek eﬂyalar› belirlemeli, bunlar›n yerini
de¤iﬂtirmeli ve sabitlemeliyiz.
Evimizdeki güvenli ve tehlikeli yerleri belirlemeliyiz.
Do¤al Afet Sigortas› (DASK) yapt›rmal›y›z.
Depremden önce Afet Çantas›’n› ve Aile Afet Plan›’n›
haz›rlamal›y›z.
Deprem s›ras›nda güvenli bir yerde ÇÖK, KAPAN ve TUTUN
davran›ﬂlar›n›n nas›l yap›laca¤›n› ö¤renmeliyiz.
Depremden sonra altyap› tesisatlar›n›n kapat›lmas›, ateﬂ
kayna¤›n›n kullan›lmamas› ve önceden belirlenmiﬂ olan
buluﬂma yerlerinde bir araya gelinmesi gibi önlemleri
almal›y›z.

, her
m
a
ﬂ
a
iy
Güvenl ehlikeye
türlü t gili ve
il
karﬂ› b lmakla
kl› o
haz›rl› ündür.
mümk

‹leriki bölümlerde deprem sonras› alt›n saatlerde s›ras›yla
neler yaﬂayabilece¤imizi ve bunlar için deprem olmadan
önce almam›z gereken önlemleri k›saca ele alaca¤›z.
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III. 0. SAN‹YE ‹Ç‹N HAZIRLIK

Depremin oldu¤u 0. (s›f›r›nc›) saniyede en önemli ﬂey, içinde yaﬂad›¤›m›z ﬂehrin do¤ru planlanm›ﬂ
ve oturdu¤umuz, çal›ﬂt›¤›m›z, e¤itim ve ö¤retim gördü¤ümüz, ibadet etti¤imiz, al›ﬂveriﬂ yapt›¤›m›z
binalar›n sa¤lam olmas›d›r. Binan›n sa¤lam olmas›, o binan›n, üzerinde bulundu¤u zeminin özelliklerine ve zeminin özelliklerine uygun bina standartlar›na göre inﬂa edilmiﬂ olmas› anlam›na
gelir. Zeminin sa¤lam olmas›n›n tek baﬂ›na bir anlam› yoktur.
Depremin 0. saniyesinde, eﬂyalar›n da üzerimize düﬂmemesi gerekir. Herkesin evindeki eﬂyalar› sallant› halinde nas›l devrilip sa¤a sola savrulaca¤›n› hayal etmesinde ve onlar› sabitlemesinde büyük
faydalar vard›r. Bunun için kendimize ﬂöyle sorular sormal›y›z; örne¤in:
•
•
•

Gard›roplar devrilip, uyurken yata¤›m›z›n üzerine düﬂebilir mi?
Üst raflardaki a¤›r kitaplar ve eﬂyalar bir beﬂi¤in üzerine ya da benzer bir yere düﬂebilir mi?
Kilolarca a¤›rl›¤› olan avize küçük bir sallant›da düﬂebilir mi?

E¤er gerekli oldu¤unu düﬂünüyorsan›z, gecikmeden eﬂyalar›n›z› uygun bir ﬂekilde sabitlemelisiniz ya da yerini de¤iﬂtirmelisiniz.

Afetlere Dirençli ﬁehirleﬂme
Depremlerde yap›sal hasar› etkileyen faktörlerden biri, yerel zemin koﬂullar›d›r; çünkü yerel
zemin koﬂullar› ve davran›ﬂ özellikleri her sahada farkl›l›klar göstermektedir. Depreme
dayan›kl› yap› tasar›m›nda zeminlerin farkl› davran›ﬂ özellikleri dikkate al›nmal›d›r (ﬁekil 12). Bu
nedenle bu özellikler yap›n›n türü ve önemine göre yerinde veya laboratuvarda yap›lan uygun
yöntemlerle belirlenmelidir.
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ﬁekil 12. Deprem dalgalar›n›n farkl› zeminlerde farkl› davran›ﬂ›.

ﬁehirlerin planlama çal›ﬂmalar› yap›l›rken, yerleﬂime aç›lmas› düﬂünülen boﬂ alanlardaki tüm
afet tehlikeleri dikkate al›nmal›d›r. Yap›laﬂm›ﬂ alanlarda ise tüm afet riskleri büyük ölçekli haritalar üzerinde belirlenmeli, bunun sonucunda güvenli arazi kullan›m› ve bölgeleme kararlar›
al›nmal›d›r. Kentsel dönüﬂüm ve zarar azaltma planlamas› çal›ﬂmalar› için ise stratejik
amaçlar, hedefler ve öncelikler belirlenmesine yönelik araﬂt›rmalar yap›lmal›d›r. Bütün bu
amaçlarla sürdürülen çal›ﬂmalar, afet tehlikesi ve riskinin yerel ölçeklerde belirlenmesi veya
mikrobölgeleme çal›ﬂmalar› olarak adland›r›l›r.
“Mikrobölgeleme” çal›ﬂmalar› depremden kaynaklanan hasarlar›n azalt›lmas› için yap›lacak
iﬂlemlerin baﬂlang›c›d›r (ﬁekil 13). Bu çal›ﬂmalar ve afet senaryolar› yerel ölçekte afet tehlikesi ve risklerini belirlemeyi de amaçlar. Bunlar bir ilin geliﬂme plan› veya çevre düzeni planlar›na
esas oluﬂturmak üzere haz›rlanabilir; ayr›ca imar planlamas› amac›yla, daha büyük ölçekte ve
daha detayl› çal›ﬂmalar yap›labilir.
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ﬁekil 13. Mikrobölgeleme çal›ﬂmalar› sonucu haz›rlanan, ‹stanbul’un jeoloji haritas› (www.ibb.gov.tr).

Mikrobölgeleme çal›ﬂmalar›yla birlikte 2004 y›l›nda yay›mlanan ‹stanbul Deprem Master
Plan›’na göre, e¤er hiçbir ﬂey yapmazsak, olas› bir Marmara Depremi’nde 73.000-87.000 kiﬂinin
hayat›n› kaybedece¤i, 120.000-135.000 kiﬂinin ciddi ﬂekilde yaralanaca¤›, 50.000 binan›n a¤›r,
114.000 binan›n orta seviyede hasar görece¤i tahmin edilmiﬂtir. Bununla beraber; yap› kalitesi
artt›kça, binalar güçlendirildikçe, eﬂyalar sabitlendikçe, kurumlar ve halk kendini haz›rlad›kça,
ekonomik, kültürel ve toplumsal kay›plar›m›z› en aza indirebiliriz.

Toplumu ve karar verici yöneticileri olas› tehlike ve risklere karﬂ› uyarmak, gerekli önlemleri
zaman›nda almalar›n› sa¤lamak en güncel sorunlardan biridir. Bu nedenle, Yerleﬂim Ünitesi
Analizi (Town Watching) yöntemiyle tehlike ve risklere karﬂ› fark›nda olma seviyesi yükseltilmelidir. Bunun için ise vatandaﬂlar› ve yöneticileri bir saha çal›ﬂmas›nda buluﬂturmak ve
üstlenilecek sorumluluklar konusunda ortak karar vermelerini sa¤lamak gerekir. Bu tür
grup çal›ﬂmalar› düzenleme görevi ise hem yerel yöneticilere hem de sivil toplum örgütlerine
düﬂmektedir.
Daha fazla bilgi için:
Afet Zararlar›n› Azaltmaya Yönelik ﬁehir Planlama ve Yap›laﬂma E¤itim Rehberleri’ne bak›n›z.
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Yap›sal Zararlar› Önleme
Geçmiﬂ y›llarda yaﬂad›¤›m›z çok say›da deprem sonras›nda
büyük maddi kay›plar ve can kay›plar› verilmiﬂtir. Buna
ra¤men, içlerinde yaﬂad›¤›m›z, çal›ﬂt›¤›m›z yap›lar›n büyük
bölümünün inﬂaat kalitesi, olmas› gerekenin alt›ndad›r.
Di¤er bir deyiﬂle, ülkemizdeki yap›sal risklerin önemli
bölümü, inﬂaatlarda standart ve yönetmeliklere uyulmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. ‹nﬂaat s›ras›ndaki denetim
mekanizmas›n›n uygulamadaki yetersizli¤i nedeniyle
günümüzde yap›lan yap›larda bile önemli eksiklikler,
dolay›s›yla önemli riskler söz konusu olabilmektedir.
Olas› depremler karﬂ›s›nda büyük can ve mal kay›plar›n›n
önlenmesi için, deprem güvenli¤i yetersiz olan binalar›n
güçlendirilmesi ya da y›k›l›p yeniden inﬂa edilmesi gereklidir.
Y›k›m ve yeniden yap›mla güçlendirme aras›nda karar verilirken ekonomik ve teknik ölçütlerle birlikte yap›n›n sosyal,
kültürel ve tarihi de¤eri de dikkate al›nmal›d›r.
Y›k›m ya da güçlendirme karar›n›n al›nmas›nda pek çok farkl›
faktör etkilidir. Özel bir sosyal, kültürel, tarihsel de¤eri bulunmayan yap›larda güçlendirme maliyeti e¤er y›k›m ve yeniden
yap›m maliyetinin yüzde 40’›n› aﬂ›yorsa, y›k›m ve yeniden yap›m›n
güçlendirmeye göre daha uygun oldu¤u sonucuna ulaﬂ›labilir.
Mevcut yap›larda afet tehlikesine karﬂ› güçlendirme yap›lmas›n›
kolaylaﬂt›rmak için Kat Mülkiyeti Kanunu’nda birtak›m
de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ ve toplu yap›lara iliﬂkin özel hükümler
getirilmiﬂtir. Yap›lan en temel de¤iﬂiklikler ﬂöyle s›ralanabilir:
•

•

•

“Taﬂ›y›c› sistemi oluﬂturan kiriﬂ, kolon ve perde duvarlar
ile taﬂ›y›c› sistemin parças› di¤er elemanlar” ana gayrimenkulün ortak yerleri say›lacak; yani taﬂ›y›c› sistem
elemanlar› kat maliklerinin ortak mülkiyet konusu olacakt›r.
Ortak yerlerdeki onar›m, inﬂaat, d›ﬂ boya ve badana
iﬂleri eskiden bütün kat maliklerinin r›zas› al›narak
yap›labilmekteyken, kanunun 19. maddesinde yap›lan
de¤iﬂiklikle, bu tür onar›mlar kat maliklerinin beﬂte
dördünün yaz›l› izni al›narak yap›labilecektir.
Yine bu maddede yap›lan de¤iﬂiklikle, ortak yerlerdeki
hasarlar›n ana yap›ya veya ba¤›ms›z bölümlere zarar
verdi¤i, acilen onar›lmas› gerekti¤i veya ana yap›n›n
güçlendirilmesinin zorunlu oldu¤u mahkemece tespit
edildi¤inde, projesine uygun onar›m ve güçlendirme
için maliklerin r›zas› aranmayacakt›r.
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•

20. maddede yap›lan de¤iﬂiklikle, ortak yerlerin onar›m
giderlerinin yan› s›ra güçlendirme giderlerine de kat
malikleri arsa pay› oran›nda kat›lacakt›r.

Yap› elemanlar›yla ilgili olan riskleri kendi içinde ikiye ay›rmak
mümkündür. Birincisi, taﬂ›y›c› olmayan yap› elemanlar›n›n
hasar görmesi sonucu oluﬂabilecek risklerdir. Bunlar aras›nda
bölme duvarlar›n›n y›k›lmas›, dökülmesi, devrilmesi, s›valar›n
dökülmesi, camlar›n k›r›lmas› ve benzeri hasarlar nedeniyle
oluﬂabilecek riskler say›labilir. ‹kinci tür riskler, taﬂ›y›c› yap›
elemanlar›n›n hasar görmesi durumunda oluﬂabilecek
risklerdir. Bu tür risklerin gerçekleﬂmesi durumunda ortaya
ç›kacak zararlar da çok daha büyük olabilir, hatta hasar›n
boyutu yap›n›n tamamen göçmesine kadar varabilir. Bir yap›n›n
taﬂ›y›c› sistem elemanlar› (kolon, kiriﬂ, perde, temel, döﬂeme)
aç›s›ndan deprem güvenlik düzeyi ne kadar yüksek ise risk o
kadar azd›r. Ya da bunun tersi olarak, güvenlik düzeyi ne kadar
düﬂükse maddi kay›p ve can kayb› riski o derece yüksektir.
Binalarda deprem güvenlik düzeyinin düﬂük olmas›n›n
baﬂl›ca nedenleri ﬂunlard›r:
• Kolon-kiriﬂ birleﬂim bölgelerine sarg› donat›s›n›n
(etriye) do¤ru ve yeterli miktarda konmamas›
• Beton dayan›mlar›n›n çok düﬂük olmas› veya betonun
yan›k olmas›
• Kolonlar›n kesitlerinin çok küçük olmas›
• Binada yumuﬂak kat olmas›
Özetle, mevcut yap› stokumuzun durumu dikkate al›nd›¤›nda,
ülkemizin birçok deprem ülkesinden çok daha büyük risk
alt›nda oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Gerek büyük ﬂehirlerimizde,
gerekse k›rsal bölgelerimizdeki binalar küçük depremlerde
bile kolayca hasar görmekte, hatta y›k›lmaktad›r. Depremlerden hemen sonra yap›lan inceleme ve tespitlerde, deprem
yönetmeliklerine göre projelendirilip inﬂa edilmiﬂ binalarda
kayda de¤er bir hasar oluﬂmad›¤› gözlenmiﬂtir. Bundan
sonra yaﬂanacak depremlerde can ve mal kay›plar›m›z› en
aza indirgeyebilmek için, yeni yap›lar›n ilgili kural ve yönetmeliklere uygun inﬂa edilmesi, deprem güvenli¤i yeterli
olmayan yap›lar›m›z›n y›k›l›p yeniden yap›lmas› ya da
güçlendirilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r.
Daha fazla bilgi için:
Depreme Karﬂ› Yap›sal Risklerin Azalt›lmas› E¤itim
Kitapç›¤›’na ve Depreme Karﬂ› Yap›sal Güçlendirme
E¤itim Kitapç›¤›’na bak›n›z.
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Yap›sal Olmayan Zararlar› Önleme
Ülkemizde depremlerdeki yaralanmalar›n en az %50’si, ölümlerin ise %3’ü yap›sal olmayan zararlardan kaynaklanmaktad›r. Bunlar eﬂyalar›n kullan›m›ndan do¤an risklerdir. Bu nedenle, evde
al›nacak basit tedbirler (eﬂyalar›n sabitlenmesi gibi) afet an›nda yaralanmalar› önleyebilecektir.
Afetlere haz›rl›kl› olunmas› ve yaﬂanacak zararlar›n azalt›lmas› konusunda herkesin öncelikle
kendi evinde alabilece¤i basit tedbirler bulunmaktad›r.

‹ﬂe önce yaﬂad›¤›m›z ve çal›ﬂt›¤›m›z mekânlarda Tehlike Av› yaparak baﬂlamal›y›z; örne¤in:
•
•
•

Yata¤›m›z›n yan›nda duran gard›rop devrilince üstümüze düﬂer mi?
Kütüphanemiz devrilince kime zarar verebilir?
Mutfakta tezgâh›n üzerindeki dolaplarda bulunan tencere, tava gibi eﬂyalar baﬂ›m›za düﬂebilir mi?

Unutmay›n! Deprem an›nda hareket edebilecek, kayabilecek, düﬂebilecek ve k›r›labilecek her
ﬂey tehlikelidir. Tüm eﬂyalar›n›z› sallant›ya karﬂ› hemen sabitleyin…
Tehlike av› yapmak ve güvenli yerleri belirlemek için evinizin her
odas›n›n foto¤raf›n› çekin. Sonra bu foto¤raflar›n üzerinde
güvenli ve riskli yerleri aﬂa¤›daki ölçütlere göre iﬂaretleyin.
Unutmay›n, deprem an›nda mümkün oldu¤unca bu güvenli yerleri kullanmaya çal›ﬂmal›s›n›z.
Güvenli yerler ﬂunlard›r:
•
•

Sa¤lam bir nesnenin alt› veya yan›
Koridor içleri
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Riskli yerler ﬂunlard›r:
• Cam ve ayna çevresi
• Düﬂebilecek herhangi bir nesnenin alt› (asma tavanlar, havaland›rma borular›, ayd›nlatma elemanlar›)
• F›r›n
• Buzdolab›
• Mutfak dolaplar›
• Kap› aralar›
Yap›sal olmayan zararlar› azaltmaya yönelik olarak tabloda listelenen iﬂleri yapmak için evde bir
iﬂbölümü belirlemelisiniz.
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Dolap, kitapl›k, büfe gibi devrilebilecek veya kayabilecek eﬂyalar› duvara ve/veya döﬂemeye
sabitlemek için ﬁekil 14’tekine benzer ad›mlar› izleyip uyar›lara dikkat edin.

1

4

2

3

5

6

ﬁekil 14. Sabitleme ad›mlar› ve sak›n›lmas› gereken tehlikeler.

Dikkat! Delik delme iﬂlemine geçilmeden önce, delinecek duvar›n iyi bir ﬂekilde taranmas›
gerekir. Aksi takdirde duvarlar›n görünmeyen k›s›mlar›ndaki elektrik ve su tesisatlar› iﬂlem
s›ras›nda zarar görebilir.
Evinize girmeden önce baﬂ›n›z› kald›r›p binan›z›n yüzeyine iyice bak›n. Ya da binan›z›n ön
yüzünün bir foto¤raf›n› çekin veya çizin. Sonra da foto¤raf üzerinde deprem an›nda
aﬂa¤›ya düﬂecek cisimleri iﬂaretleyin. Olas› bir deprem an›nda binadan kiremit, tu¤la,
saks›, klima, tabela, baca, cam gibi ﬂeyler dökülebilir. Bu nedenle, deprem an›nda hemen
d›ﬂar› ç›kmak çok tehlikelidir. Ayr›ca pencere önüne saks› gibi ﬂeyler koyulmamal›, klima
araç ve gereçleri de depremde düﬂmeyecek bir ﬂekilde monte edilmelidir.
Sabitlemede kullan›lmas› gereken tüm malzemeleri yap› marketlerinden temin edebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için:
Depreme Karﬂ› Yap›sal Olmayan Risklerin Azalt›lmas› E¤itim Kitapç›¤›’na bak›n›z.
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ZDS Poliçesi Sat›n Almak
Zorunlu Deprem Sigortas› (ZDS), genel anlamda, belediye s›n›rlar› içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluﬂturulan bir sigorta sistemidir. Bu sigortan›n kapsam›nda bulunan binalar ﬂunlard›r:
• Tapuya kay›tl› ve özel mülkiyete tabi taﬂ›nmazlar üzerinde
mesken olarak inﬂa edilmiﬂ binalar
• 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu kapsam›ndaki ba¤›ms›z bölümler
• Bu binalar›n içinde yer alan ve ticarethane, büro ve
benzeri amaçlarla kullan›lan ba¤›ms›z bölümler
• Do¤al afetler nedeniyle devlet taraf›ndan yapt›r›lan veya
verilen krediyle yap›lan meskenler
Yukar›daki koﬂullara uyan, kat irtifak› tesis edilmiﬂ binalar, tapuda henüz cins tahsisi yap›lmam›ﬂ ve tapu kütü¤ünde vasf› “arsa, vs.” olarak görünen binalar,
tapu tahsisi henüz yap›lmam›ﬂ kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortas› yapt›r›lmas›
gerekmektedir. Henüz ba¤›ms›z tapusu olmayan meskenlerin sigortas›, sigorta ettirenin
beyan›na dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yap›labilmektedir.
Zorunlu Deprem Sigortas› yapt›rmakla:
• Devletin bütçe imkânlar›yla iliﬂkili olmaks›z›n ve maddi kay›plar› derhal telafi eden somut
bir güvenceye sahip olaca¤›z. Bunun yan› s›ra kendi evimiz depremden etkilenmese bile,
ödedi¤imiz sigorta primleri evi hasar gören afetzedelere yap›lacak tazminat ödemelerinde
kullan›ld›¤›ndan sosyal dayan›ﬂman›n gere¤ini en güzel ﬂekilde yerine getirmiﬂ olaca¤›z.
• Deprem hasarlar›n›n karﬂ›lanmas› için amaçlanan uzun vadeli kaynak birikimine küçük katk›
sa¤lam›ﬂ ve büyük depremler sonras› gündeme gelen muhtemel ek vergileri önlemiﬂ olaca¤›z.
• Yap› standartlar›n›n uygulanmas›na, sa¤l›kl› yap›laﬂmaya ve modern bir toplumsal yap›n›n
oluﬂturulmas›na önemli bir katk›da bulunmuﬂ olaca¤›z.
Sigorta yapt›rmak için gerekli bilgiler ﬂunlard›r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sigortal›n›n ad›, adresi, telefonu ve varsa cep telefonu
Sigortal›n›n vergi kimlik numaras› ve T.C. kimlik numaras›
Sigortalanacak yerin aç›k adresi
Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)
Binan›n inﬂa y›l› (1975 ve öncesi, 1976-1996 aras›, 1997-1999 aras›, 2000 ve sonras› gibi)
Binan›n yap› tarz› (çelik/betonarme, karkas, y›¤ma kâgir, di¤er gibi)
Binan›n toplam kat say›s›
Binan›n hasar durumu (hasars›z, hafif hasarl›, orta hasarl› gibi)
Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
Meskenin (dairenin) kullan›m ﬂekli (mesken, ticarethane, büro, di¤er gibi)

Zorunlu Deprem Sigortas› poliçeleri, DASK nam ve hesab›na yetkili sigorta ﬂirketleri ve bu
ﬂirketlerin acentalar› taraf›ndan beyan esas al›narak düzenlenmektedir.
Daha fazla bilgi için:
Zorunlu Deprem Sigortas› Bilinci E¤itim Kitapç›¤›’na bak›n›z.
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Aile Afet Plan›
Afetler her zaman, her yerde olabilir ve korkutucu boyutlar alabilir. Örne¤in evinizi terk etmek zorunda kalabilirsiniz. Afette
görevli kurumlar afet sonras› sizin ihtiyaçlar›n›z› hemen
karﬂ›layamayabilir. Ayr›ca deprem esnas›nda düﬂünecek
zaman›n›z olmaz. “Burada olmaz. Olsa da bana bir ﬂey olmaz.”
gibi düﬂüncelerden vazgeçip, haz›rl›klar›n›z› ertelemeyin.
Ailece mutlaka afetlere haz›rl›k ve bir afet plan› yapmal›s›n›z.
Örne¤in bir deprem an›nda aile bireyleri farkl› yerlerde olabilir.
Aile bireylerinin birbirleriyle haberleﬂmesi de ilk anda mümkün
olmayabilir. ﬁehirleraras› haberleﬂme daha önce ve kolay sa¤lanabildi¤i için, ﬂehir d›ﬂ›ndan aranacak kiﬂinin belirlenmesi ve afetten sonra mümkün oldu¤unda
herkesin o kiﬂiyi aray›p kendisi hakk›nda bilgi vererek di¤er aile fertleri hakk›nda bilgi almas› gerekir.
Ayr›ca, ev halk›n›n afetlerde ihtiyaç duyabilece¤i temel maddelerin bir araya toplanmas›yla bir
afet ve acil durum seti oluﬂturulmas› gerekir.
Afet Çantas›’n›n içinde ﬂunlar yer alabilir:
• Çak›, düdük
• Nakit para
• Kâ¤›t, kalem
• Battaniye veya uyku tulumu
• Makas, koli band›, plastik/naylon örtü
• Pilli radyo, el feneri ve yedek piller
• Kiﬂisel ilkyard›m çantas› ve devaml›
kulland›¤›n›z ilaçlar›n yedekleri ve reçeteleri
• Koruyucu giysiler, sa¤lam ayakkab›lar ve ya¤murluk
• Varsa bebekler, yaﬂl›lar veya engelliler için
gerekli olacak özel eﬂyalar
• Kimlik, tapu, ruhsat, pasaport, banka hesap cüzdanlar›, sigorta poliçeleri gibi önemli evraklar›n
fotokopileri ve aile fertlerinin güncel foto¤raflar› (su geçirmez poﬂette)
• Ailenizin otomobili varsa, yedek anahtar›
• Yeterince su ve yiyecek maddesi
• Hijyen paketi (sabun, dezenfektan jel, diﬂ f›rças› ve macunu, ›slak mendil, tuvalet kâ¤›d›, vb.)
Afet an›nda ilk kurtar›lacak maddi ve manevi de¤eri yüksek belgeler de Afet Çantas›’na konulabilir. Benzer çantalar› –varsa– araç ve iﬂyeriniz için de ayr›ca haz›rlayabilirsiniz. Afet Çantas›’n›n
nerede oldu¤unu, tüm aile üyeleri bilmelidir. Yukar›da verilen malzemeler birer örnektir. Kiﬂi,
kendi özel durumuna ve ihtiyaçlar›na göre bu listeye eklemeler yapabilir.
Özetle, afetlerde ilk 72 saat olarak adland›r›lan, en az 3 günlük süreyi kapsayan bir Aile Afet
Plan› yapman›z gerekir. Plana ve afete haz›rl›¤a aﬂa¤›daki tabloda verilen listedeki iﬂleri
yaparak baﬂlayabilirsiniz. Bu ad›mlar› izlerken aile üyelerinin her birinin plan içinde yer
almas›na ve iﬂleri gerçek anlamda yapmaya ve tamamlamaya özen gösterin.
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ARKA

Yandaki tabloda belirtilen iﬂleri ailenizle birlikte tamamlad›¤›n›zda her iﬂle ilgili “Yap›ld› m›?”
kutusuna bir çarp› iﬂareti koyun ve bu iﬂin Yap›ld›¤› Tarihi son sütuna yaz›n. Bu tablodaki iﬂleri
bitirince de örnek olarak verilen Acil Durum Bilgi Kartlar›’n› ço¤alt›p her bir aile ferdine ayr› ayr›
doldurtun ve her zaman yan›n›zda taﬂ›y›n.
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IV. 3. SAN‹YE ‹Ç‹N HAZIRLIK

Deprem ilk önce P Dalgas› ile hissedilir. Arkadan gelen S Dalgas› nedeniyle sallanmaya ve
gürültü duymaya baﬂlar›z. H›zl›, ﬂiddetli bir ﬂekilde art arda gelen sars›nt›lar birkaç saniye
veya birkaç dakika sürebilir. Depremin kendisi bize zarar vermeyecektir; fakat k›r›lan bir
cam, düﬂen nesneler, çevreye yuvarlanan ya da f›rlayan a¤›r ﬂeyler bizi hayati tehlikeler
yaratacak biçimde yaralayabilir.
Depremin ilk 3. saniyesinde kendimizi korumak için ne yapaca¤›m›z› bilmeliyiz. Pani¤e kap›l›p
merdiven ve balkonlara koﬂturmak, küçük depremlerde dahi gereksiz yere ölümlere neden
olmaktad›r. Sars›nt› baﬂlar baﬂlamaz donup kalmadan veya sa¤a sola kaç›ﬂmadan,
bulundu¤umuz yerde kendimizi koruyacak konumu almal›y›z.

Korku ve Panik
Depremden korkuyorsan›z, korkular›n›z› etraf›n›zdakilerle paylaﬂ›n. Depremler korkutucu
olabilir ama unutmay›n, sars›nt› k›sa sürede sona erecektir. Pani¤e kap›lmamak için
deprem öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda yap›lacaklar› ö¤renmek ve gerekli önlemleri
önceden almakla birlikte farkl› ortamlarda deprem tatbikatlar› da yap›n. Ayr›ca panik durumunu engellemek için, pani¤e kap›lmam›ﬂ gibi davranmaya çal›ﬂ›n. Kendinize ve çevrenizdekilere ancak bu ﬂekilde yard›m edebilirsiniz.
Soru: Deprem an›nda panik yaratmamak için nas›l davranmal›y›z?
a. Çök-Kapan-Tutun hareketini yapar›m.
b. ‹çimden 60’a kadar saymaya baﬂlar›m.
c. Depremin k›sa zamanda geçece¤ini düﬂünürüm.
d. Yukar›dakilerin hepsini yapar›m.
Yan›t: (d) ﬂ›kk›!
Deprem an›nda tamamen y›k›l›p “sandviç” ya da “yass› kaday›f” olarak adland›r›lan ﬂekli almayan,
az hasarl› veya hasars›z binalarda da ölüm ve yaralanmalar gerçekleﬂir; bunlara daha çok, ev içindeki eﬂyalar gibi yap›sal olmayan riskler neden olur. Bu nedenle, binalar›m›z›n büyük bir k›sm›n›n
yass› kaday›f olmayaca¤› dikkate al›nd›¤›nda, yap›sal olmayan risklerden korunman›n evrensel
olarak kabul edilen tek davran›ﬂ ﬂekli “Çök-Kapan-Tutun”dur.
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Çök-Kapan-Tutun
Deprem, uçak kazas›, heyelan, bomba patlamas› ve bomba
tehdidi, y›ld›r›m ve hortum gibi tehlikelerde bu yöntem uygulan›r. Örne¤in, zemin sars›lmaya baﬂlad›¤›nda veya büyük
bir patlama duyuldu¤unda herkesin Çök-Kapan-Tutun
hareketini yapmas› gerekir. Vücudun kaplad›¤› alan› küçülten bu davran›ﬂ, bizi havada uçuﬂan, saç›lan ve dökülen
cisimlerden koruyacak ve onlara hedef olmayacak bir yerde
yap›lmal›d›r.
E¤er bina içerisindeysek depremi hissetti¤imizde ayakta
durmamal›, kesinlikle;
• oradan oraya koﬂmamal›
• balkona ç›kmamal›
• merdivenden inmemeli
• asansöre binmemeli
• pencere ve balkondan atlamamal›y›z.
Öncelikle
• pencerelerden
• kap›lardan
• cam bölmelerden
• kitapl›klardan
• kütüphanelerden
• lambalardan
• tablolardan
• as›l› çiçeklerden ve saks›lardan
• raflardan
• dolaplardan
• kimyasallardan
• yanan ocak ve f›r›nlardan
• yüksek mobilyalardan
• gevﬂek yap› elemanlar›ndan sabitlemediysek
UZAK DURmal›y›z.

ÇÖKüp sa¤lam bir nesnenin alt›na girin veya yan›na geçin.
Özellikle s›rt›n›z pencerelere dönük bir ﬂekilde KAPAN›p
baﬂ›n›z› ve ensenizi düﬂen cisimlerden koruyun. Sars›nt›
sona erene kadar, sallanan nesneyle beraber hareket
edebilmek için nesneye TUTUNun. Nesneyi tutan kollar›n›z›n üzerine yüzünüzü koyarak uçuﬂan cisimlerden
gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun.
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E¤er deprem an›nda mutfaktaysak ve yanan bir ocak varsa;
• Sars›nt› hissedilir hissedilmez ocaklardaki ateﬂleri kapatmal›y›z.
• Sonra ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketini yapmal›y›z.
Bir acil durum ya da afet s›ras›nda bulundu¤unuz yerde en uygun ÇÖK-KAPAN-TUTUN pozisyonunu alarak hedef küçültün. Tehlike geçinceye kadar ayn› pozisyonda kal›n.
Engelliler ve özel ihtiyaç sahiplerinin afetlere haz›rl›¤›, onlar için afet an› ve sonras›nda
yap›lmas› gerekenler hakk›nda daha fazla bilgi için Engelliler ‹çin Depremde ‹lk 72 Saat E¤itim
Kitapç›¤›‘na bak›n›z.
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Deprem an›nda do¤ru davran›ﬂ ﬂeklini
hat›rlayabilmek ve uygulayabilmek için mutlaka
ve sürekli olarak tatbikat yap›lmas› gerekir.

Çök-Kapan-Tutun Tatbikat›
Gerçek bir depremde insanlar›n pani¤e
kap›lmadan do¤ru hareket etme ﬂans›n›n, her
Çök-Kapan-Tutun egzersiziyle iki kat artt›¤›
bilimsel olarak ispatlanm›ﬂt›r. Bu nedenle,
ister evde, okulda, d›ﬂar›da, ister baﬂka bir
yerde olal›m, deprem an›nda kendimizi nas›l
koruyaca¤›m›z› bilmek önemlidir. Ailece,
s›n›fça veya arkadaﬂlar›m›zla, deprem olunca
ne yapaca¤›m›z›n provalar›n› yaparsak deprem
baﬂlad›¤›nda reflekslerimiz otomatik olarak
bizi do¤ru davran›ﬂlarda bulunmaya yöneltecektir.

Yukar›da deprem s›ras›nda yapman›z gerekenleri ö¤rendiniz. ﬁimdi tatbikat› yöneten bir aile
ferdinin okuyaca¤› yandaki metin eﬂli¤inde hareketli bir Çök-Kapan-Tutun uygulamas›
yapmal›s›n›z. Bu tatbikat› yöneten bir aile ferdi Çök-Kapan-Tutun tatbikat› için yan sayfadakileri
okurken, di¤erleri de yap›lmas› gerekenleri uygulamal›d›r.
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Alçak gürültülü ya da gürlemeye benzer bir ses duydu¤unuzu düﬂünün. Ses yükseldikçe
yükseliyor ve bu yaklaﬂ›k birkaç saniye devam ediyor. Sonra “BUUUUM!” diye büyük
bir sars›nt› oluyor. Sanki birisi birdenbire frene basm›ﬂ gibi ya da bir kamyon binan›n
yan›na çarpm›ﬂ gibi bir hisse kap›l›yorsunuz. Ve bulundu¤unuz yer sars›lmaya baﬂl›yor.
DEPREM !” diye ba¤›rd›¤›n› ve ard›ndan “ÇÖK, KAPAN, TUTUN”
Birdenbire birisinin “D
dedi¤ini duyuyorsunuz. Yer sanki alt›n›zdan kay›yor. Ayakta durmak, hatta sandalyenizde oturmak zor.
Sa¤lam bir nesnenin yan›na hemen ve sessizce geçip tatbikat› yönetenin ne dedi¤ini
dikkatlice dinliyorsunuz.

Çökmüﬂ ve kapanm›ﬂ durumda sa¤lam bir nesnenin yan›nda kalmaya özen gösterin ve
nesnenin kayarak uzaklaﬂmamas› için nesneye tutunun.
D›ﬂar›dan gelen sesleri duyuyorsunuz. Köpekler havl›yor, kediler miyavl›yor, bir bebek
a¤l›yor. ‹nsanlar ba¤r›ﬂ›p koﬂuﬂturuyorlar. Binada yere düﬂüp k›r›lan parçalar›n seslerini
duyuyorsunuz. A¤açlar sallan›p birbirlerine ve binaya sürtünüyor.

“Lütfen herkes yerine OTURsun.” Sessiz olarak yerinize oturmak ve sonra yap›lmas›
gerekenler için talimat beklemeniz çok önemli. E¤er binay› terk etmek güvenliyse ve
boﬂaltma talimat› verilirse ben sizi güvenli bir yere götürece¤im. Artç› deprem oldu¤u ya
da sallanman›n yeniden baﬂlamas› durumunda tekrar “ÇÖK, KAPAN, TUTUN” hareketi
için haz›rl›kl› olun.

Herkesin iyi oldu¤unu ya da incinmiﬂ birisinin olup olmad›¤›n› görmek için etraf›n›za
bak›n. Tatbikata kat›lanlarda herhangi bir yaralanma/incinme olmas› durumunda sizi haberdar etmeleri konusunda etraf›n›zdakileri uyar›n.
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Daha fazla bilgi için:
E¤itim Kurumlar› ‹çin Afet Acil Yard›m Planlama Rehberi’ne bak›n›z.
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V. 3. DAK‹KA ‹Ç‹N HAZIRLIK

Depremden hemen sonra;
•
•
•

Kendimizin ve etraf›m›zdakilerin sa¤l›¤›n› kontrol etmeliyiz.
Yang›ndan korunabilmeli ve ufak yang›nlar› söndürebilmeliyiz.
Artç› ﬂoklar için haz›rl›kl› olmal›y›z.

Normal günlerde en k›sa zamanda yard›m›m›za koﬂan sa¤l›k görevlileri ve itfaiye, büyük bir
depremde kanamalar›n, kesik ve yang›nlar›n hepsine müdahale edemeyecektir. Bu nedenle,
herkesin küçük kanama ve yang›nlara nas›l müdahale edece¤ini bilmesi ve bunun için gerekli
olan yang›n söndürücü ve ilkyard›m malzemelerini bulundurmas› gerekmektedir.
Depremden sonra yang›nlar›n büyümeden halk taraf›ndan söndürülmesi çok önemlidir. Kendisi
de afetzede olmas› muhtemel itfaiyenin kapanan yollar ve t›kanan trafik gibi imkâns›zl›klar›n
içinde binlerce yang›na yetiﬂmesi beklenmemelidir. Bu nedenle, her ev ve iﬂyerinde küçük
yang›nlara ve yaralanmaya müdahale edebilecek kiﬂilerin ve malzemelerin bulunmas› ﬂartt›r.
Aﬂa¤›da özetlenen pratik bilgileri ö¤renerek gerekli haz›rl›klar› yapmal›s›n›z. Bu pratik bilgiler
sizin hayat›n›z› ya da sevdiklerinizinkini kurtarabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sakin olun, pani¤e kap›lmay›n.
Kendinizin ve çevrenizdeki insanlar›n yaralan›p yaralanmad›¤›n› kontrol edin.
Depremden sonra artç› sars›nt›lara haz›rl›kl› olun.
Sa¤lam bir ayakkab› ve hava ﬂartlar›na uygun bir ﬂekilde giyinin.
Güvenli¤iniz için gaz kaça¤› ve yan›c› madde s›z›nt›s› olmad›¤›ndan emin olana dek kibrit
ateﬂlemeyin, ›ﬂ›klar› yakmay›n, aç›ksa söndürmeyin.
E¤er yang›n baﬂlamad›ysa ve gaz kokusu al›yor ya da patlama veya gaz kaç›rma sesi duyuyorsan›z bir pencere aç›n ve binay› hemen terk edin.
Bulundu¤unuz yerden ayr›l›yorsan›z çevrenizdekilere bilgi verin.
Acil yard›ma ihtiyaç duyarsan›z camlara bir yard›m iﬂareti koyun.
Pilli radyodan acil durum talimatlar›n› dinleyin (‹stanbul Valili¤i Afet Radyosu 103.0 MHZ).
Y›k›lm›ﬂ elektrik hatlar›ndan uzak durun.
Üzerinize düﬂebilecek cisimlerden uzak durun.
Hasar görmüﬂ binalardan uzak durun.
K›r›k cam, döküntü, çivi gibi tehlikelerden korunmak için bot veya sa¤lam ayakkab› ve eldiven giyin.
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Acil durum planlar›na ve bu planlar›n uygulay›c›lar›n›n direktiflerine titizlikle uyun.
E¤er kalabal›k ve halka aç›k bir yerdeyseniz, kap›lara ulaﬂmak için acele etmeyin.
Tsunami veya deniz kabarmas› olabilecek bölgelerde plajlardan ve k›y›lardan uzaklaﬂ›n.
Telefonlar› meﬂgul etmeyin, sadece acil durumlarda kullan›n; sms atmay› tercih edin.

Daha fazlas›n› yapmak istiyor musunuz?
Yukar›da anlat›lan ilkeleri dikkate ald›¤›n›za göre kendinizi ve di¤erlerini korumak için daha
baﬂka ad›mlar atabilirsiniz. Unutmay›n ki, 72 saat veya daha uzun bir süre yaln›z baﬂ›n›za kalabilirsiniz. Yapt›¤›n›z her ﬂey bulundu¤unuz koﬂullara ba¤l› olacakt›r. Bunun için:
•
•
•

Öncelikle Zorunlu Deprem Sigortan›z›n (ZDS) bulunup bulunmad›¤›n› ö¤renin.
K›z›lay, ‹tfaiye, Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Sivil Savunma ve varsa yerel yönetimlerin afet
çal›ﬂmalar›na ve e¤itimlerine gönüllü olarak kat›l›n.
Yaﬂl› ve engelli komﬂular›n›za evlerini depreme karﬂ› haz›rlamalar› konusunda yard›m
ederek, her birini depremden sonra kontrol ederek ve evcil hayvanlarla ilgilenerek deprem
haz›rl›klar›nda çevrenize örnek olun!

Yang›n

›n
Yang›n KOKU,
as›nda UMAN,
m
a
ﬂ
a
ilk
s›nda D LEV
a
m
a
ﬂ
ikinci a ﬂamas›nda A
a
üçüncü görülür.

Yanma olay›n›n meydana gelebilmesi için üç
koﬂulun bir arada olmas› gerekir. Bunlar,
yan›c› madde, ›s› ve oksijendir (yak›c› madde).
Yang›n üçgenini oluﬂturan bu üç unsurdan herhangi biri olmazsa veya yeterli miktarda bulunmazsa yanma olmaz.
Yang›n güvenli¤i önlemlerinin al›nmas› konusunda herkesin evinde her zaman uygulayabilece¤i basit tedbirlere örnekler:
• Duman dedektörünün kullan›lmas›
• Yang›n söndürme cihazlar›n›n bulundurulmas›
• Çok say›da elektrikli aletin tek bir prize
ba¤lanmamas›
• Gaz ve ﬂofben gibi yang›na sebep olabilecek
cihazlar›n aç›k b›rak›lmamas›

Deprem Sonras› Ç›kan Yang›n S›ras›nda
•
•
•
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Alev ya da duman görür, yan›k kokusu al›rsak hemen “Yang›n var!” diye ba¤›rarak etraftakileri uyarmal›y›z.
Önce kendi güvenli¤imiz önemlidir; yang›n yerinden hemen uzaklaﬂmal›y›z.
Duman ya da yan›k kokusu baﬂka bir odadan geliyorsa, elimizin tersiyle kap›ya dokunmal›y›z; s›caksa açmamal›y›z.
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Telaﬂa kap›lmadan tahliye kurallar›na uymal›, yang›n
yerini boﬂaltmal›y›z.
Binay› terk ederken sakin olmal›, kargaﬂaya ve pani¤e
sebep olmamal›y›z.
Uzaklaﬂ›rken yang›n alan›yla aram›zdaki kap›lar› kapamal›, varsa kap› altlar›na ›slak bir bez t›kamal›y›z.
Varsa yang›n merdivenlerini kullanmal›y›z.
Önceden belirlenmiﬂ olan acil durum toplanma-buluﬂma alanlar›na gitmeli ve orada beklemeliyiz.
E¤er binadan ç›k›ﬂ›m›z olanaks›zsa yatak altlar›na veya
dolaplara saklanmamal›, kendimizi pencereden
d›ﬂar›dakilere göstermeliyiz.
Dumandan bo¤ulmamak için, yard›m gelene kadar
e¤ilerek veya çömelerek ilerlemeli, mümkünse
a¤z›m›z› ve burnumuzu ›slak mendil veya bez
parças›yla örterek nefes almal›y›z.
Giysimiz tutuﬂursa durup, yere yat›p yuvarlanmal›y›z.
Yan›klara hiçbir ﬂey sürmeyip, yan›¤› so¤utmak için 1015 dakika su alt›nda tutmal›y›z.

Mümkünse, yang›n›n baﬂlang›c›nda söndürülmesi ya da
yang›n ortam›ndan güvenle kaç›p kurtulmak gereklidir.
Yani yang›nda en önemli ﬂey, can güvenli¤ini sa¤lamakt›r.
Kimsenin can›n› tehlikeye atmas›na izin verilmemelidir.
Bunun için, özetle yang›n an›nda K.A.O.S. k›saltmas›n›
hat›rlay›p uygulamal›y›z.

K.A.O.S.
Kurtar›n: Öncelikle, tehlikede olan insanlar› ve mümkünse
önemli belgeleri hemen kurtar›n.
Alarm verin: Varsa yang›n alarm›n› çal›ﬂt›r›n veya “YANGIN
VAR!” diye ba¤›r›n ve mümkünse 110’u aray›n.

Oksijensiz b›rak›n: Kap› ve pencereleri kapat›n ya da ateﬂin
üstünü örtün.

Söndürün ya da terk edin: E¤er yang›n küçükse söndürün;
kontrolden ç›km›ﬂsa oray› hemen boﬂalt›n. Dumana dikkat
edin! Güvenli bir ç›k›ﬂa do¤ru, çömelerek ilerleyin. S›cak olan
kap›lar› açmay›n. Mümkünse a¤z›n›z› ve burnunuzu ›slak bir
bez ile kapat›n.
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‹lkyard›m
‹lkyard›m, beklenmedik bir kaza ya da hastal›k sonucu sa¤l›¤›
tehlikeye girmiﬂ kiﬂiye sa¤l›k personeli gelinceye kadar, olay›n
geçti¤i yerde, eldeki imkânlarla, ilaçs›z olarak yap›lan uygulamalara denir.
•
•

‹lkyard›mda amaç, hasta/yaral›n›n durumunun kötüleﬂmesini önlemek, iyileﬂmesini kolaylaﬂt›rmakt›r.
‹lkyard›m için yaln›zca bir ilkyard›m çantas›na gereksinim
vard›r.

Kazaya u¤rama riski her zaman vard›r. Herhangi bir kaza ya da
olay karﬂ›s›nda bizlere yard›mc› olacak ve ilkyard›m uygulamas›
yapacak kiﬂiler en yak›n›m›zdaki insanlard›r. ‹lkyard›m uygulayabilmek için ilkyard›m e¤itimi almak gerekir.

‹lkyard›m temel uygulamalar› üç kavramdan oluﬂur (K-B-K):
• KORUMA: Olay yerinde güvenli¤in sa¤lanmas›
• B‹LD‹RME: Acil yard›m ekiplerinin harekete geçirilmesi
• KURTARMA: Hasta/yaral›ya ilkyard›m iﬂlemlerinin yap›lmas›
KORUMA: Kaza ya da olay yerinde yang›n, gaz kaça¤›, h›zla giden araçlar gibi tehlike oluﬂturabilecek etkenler varsa, öncelikle kendinizin ve hasta ya da yaral›n›n can güvenli¤ini sa¤lamal›s›n›z.
Patlama ya da yang›n tehlikesi varsa, hasta ya da yaral›y› dikkatlice olay yerinden uzaklaﬂt›rmak
gerekir. Ancak bu mümkün de¤ilse hasta/yaral›y› asla yerinden k›m›ldatmay›n.
Olay Yeri Güvenli¤i ve Uyar›lar
•
•
•
•

Kaza geçiren araçlar›n çevresini uyar› levhalar›yla (reflektörler) iﬂaretleyerek çevre güvenli¤i
sa¤lanmal›d›r.
Araç içinde ve çevresinde, patlama riski yaratmamak için sigara içilmemelidir.
Zehirlenme tehlikesine karﬂ› zehirli maddelere dokunulmamal› ve zehirli maddeler ortada
b›rak›lmamal›d›r.
Elektrik ak›m›yla temas eden yaral›ya asla dokunulmamal›d›r. Önce ak›m kesilmeli ya da
yaral›, tahta gibi yal›tkan bir malzeme ile elektrik kayna¤›ndan uzaklaﬂt›r›lmal›d›r.

B‹LD‹RME: Kendinizin ve hasta ya da yaral›n›n güvenli¤ini sa¤lad›ktan sonra olay›/kazay›
sa¤l›kla ilgili acil yard›m telefonunu (112) arayarak bildirmelisiniz. 112’yi arad›¤›m›zda k›sa ve
düzgün konuﬂarak, aﬂa¤›daki bilgileri vermeliyiz:
•
•
•
•
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Olay›n ya da kazan›n oldu¤u yerin aç›k adresi (en yak›n ekibin size ulaﬂmas› için)
Kim oldu¤umuz ve telefon numaram›z (olay› do¤rulamalar› için)
Olay yerinde ne oldu¤u (ekiplerin haz›rl›klar› için)
Yaral› say›s› (olay yerine gelecek olan ambulans say›s› için)
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Acil yard›m telefonlar›n› H‹ÇB‹R ZAMAN
gereksiz aramay›n ki, acil yard›ma gerçekten
ihtiyac› olanlar arad›klar›nda bu telefona
ulaﬂabilsinler.
KURTARMA: Bir olay ya da kaza yerindeki
yaral›lara yap›lan tüm ilkyard›m uygulamalar›n› kapsamaktad›r. Olay yerinde birden fazla
hasta/yaral› oldu¤unda hangisinin öncelikli
oldu¤u çok önemlidir. Yap›lacak olan h›zl› ve
do¤ru de¤erlendirme, do¤ru ilkyard›m uygulamas› yaparak hasta/yaral›n›n hayat›n›n kurtulmas›n› sa¤layacakt›r.

Kendin
ize ve y
ak›nlar
afetler
›n›z
olabilm de yard›mc› a
eniz
ilkyard için mutlaka
›m e¤it
imi
almal›s
›n›z.

Yerinde S›¤›nak
Sanayi tesislerinde y›k›m ve kazalar sonucu kimyasal serpinti ve zehirli duman tehlikesi ortaya
ç›kabilir. Böyle bir durumun deprem olduktan sonra da yaﬂanma ihtimali yüksektir. 1999
Marmara Depremi’nde yaﬂanan Tüpraﬂ Yang›n› deprem sonras› yaﬂanan yang›nlar için örnek
olarak verilebilir. Bu tarz tehlikelerde zarar› en az seviyeye indirebilmek için yerinde s›¤›nak
uygulanmas›n›n da ö¤renilmesi ve tatbikatlarla benimsenmesi gerekir.
Yerinde s›¤›nak genel anlamda, tehlikeli madde s›z›nt›s› veya serpintisi (Kimyasal, Biyolojik,
Nükleer ve Radyolojik KBNR), duman, silahl› sald›r›, patlama ve ﬂiddetli f›rt›nalarda uygulan›r.
Deprem olsun veya olmas›n aﬂa¤›daki durumlarda
hemen “yerinde s›¤›nak” uygulamas› yap›lmal›d›r:
•
•
•
•

Çevrede tehlikeli madde riski oluﬂtu¤unda
Beklenmedik bir koku veya patlama sesi
duyuldu¤unda
Büyük bir duman, buhar bulutu veya
ateﬂ görüldü¤ünde
Ciltte veya gözde ola¤and›ﬂ› bir ﬂekilde
tahriﬂ oluﬂtu¤unda ya da solunum
güçlü¤ü ortaya ç›kt›¤›nda
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Yerinde s›¤›nak uygulamas›n› aﬂa¤›daki ad›mlar› takip
ederek yapabilirsiniz:
•

•

Ev içinde aile bireylerinizle birlikte önceden bir “s›¤›nak
odas›” seçin. Odan›n mümkünse d›ﬂar›ya aç›lan bir
kap›s› olmas›n, pencere en az say›da ve/veya küçük
olsun.
Yerinde s›¤›nak uygulamas› gerekti¤inde hemen önceden
belirledi¤iniz s›¤›nak odas›na gidin.

Yerinde s›¤›nak uygulamas› yapman›z› gerektirecek bir
tehlike halinde ﬂunlar› yap›n:
•
•
•

D›ﬂar›daysan›z hemen içeri girin, ailenizdeki herkesin
içeri girmesini sa¤lay›n.
Evcil hayvanlar›n›z varsa içeri al›n.
Afet çantan›z› al›p s›¤›nak odan›za gidin.

Yerinde s›¤›nak uygulamas› yaparken aﬂa¤›dakileri
hat›rlay›n:
•
•

•
•
•
•

Evin/binan›n kap› ve havaland›rma gibi tüm hava
giriﬂlerini kapat›n veya içeriden t›kay›n.
D›ﬂar›dan içeriye s›zabilecek havay› engellemek için
elektrik veya koli bantlar›yla elektrik, kablolu TV, internet ve telefon prizlerini de kapat›n.
Odan›n kap›, pencere, ›s›tma ve so¤utma gibi hava giriﬂlerini koli band› ve plastik örtülerle kapat›n.
Kap›lar›n alt›ndan hava giriﬂini ›slak havluyla veya
bezlerle kesin.
“Tehlike geçti” iﬂareti verilmeden oldu¤unuz yerden
ayr›lmay›n.
Yetkililerin yapaca¤› uyar›lar› dikkatle dinleyip uygulay›n. D›ﬂar› ç›kman›z söylenene kadar içeride kal›n
(‹stanbul Valili¤i Afet Radyosu 103.0 MHZ).

Bina Tahliyesi
Bina tahliyesi ﬂu durumlarda uygulan›r:
• Yang›n an›
• Deprem sonras›
• Patlama öncesi&sonras›
• Sel/su bask›n› öncesi ve an›
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Kimyasal kazalar
Terör/bomba tehdidi
Heyelan tehlikesi öncesi

Tahliyede önemli olan ﬂey sessizce, uyar›lara ve yetkililerin
iste¤ine an›nda uymakt›r. Yetkililerin tahliye iste¤ine karﬂ›
koymak veya tahliye konusunda karars›zl›k gösterip gecikmek ya da aceleci davranmak çok tehlikeli sonuçlar
do¤urabilir.
Evinizi gerekti¤inde tahliye edebilmeniz için ailece bir
tahliye plan› yapmal›s›n›z. Bu planda kaç›ﬂ yollar›,
d›ﬂar›da toplanma noktas› ve ilk kurtar›lacak olan
eﬂyalar da gösterilmelidir. Bu plan› her odada kap›
arkalar›na asmay› da unutmay›n.
Evinizi tahliye etmeniz gerekirse:
•

•
•
•
•

Yetkililerin hoparlör, radyo gibi çeﬂitli iletiﬂim araçlar›ndan yapacaklar› uyar›lar do¤rultusunda hareket
edin (‹stanbul Valili¤i Afet Radyosu 103.0 MHZ).
Koruyucu giysiler ve sa¤lam ayakkab›lar giyin.
‹laç, kimlik gibi kiﬂisel eﬂyalar›n›z› yan›n›za al›n.
Kap›n›z› kilitleyin.
Yetkililerin belirtti¤i tahliye yollar›n› kullan›n.

Deprem sonras› binada yap›sal bir hasar yoksa
içeride kalmak güvenlidir.
E¤er tahliye an›nda vaktiniz varsa:
•
•
•
•
•

Elektrik, su ve do¤algaz vanalar›n› kapat›n.
Tan›d›klar›n›za nereye gitti¤inizi haber verin.
Yaln›z yaﬂayan, yaﬂl› ve engelli komﬂular›n›za
yard›mc› olun.
Evcil hayvanlar›n›z için önlem al›n.
“Tehlike geçti” de¤erlendirmesi gelene kadar binaya
tekrar hiçbir nedenle girmeyin.

vlerin
e
e
d
n
i
i¤
n
Gerekt lebilmesi içi
edi
ir
tahliye k ilk ad›m, b
at›laca ye plan›
tahli
s›d›r.
a
m
n
a
haz›rl
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Tsunamiden Korunma
Deniz k›y›s›na yak›n bir yerleﬂim yeri seçilirken tsunami riski de di¤er afetler gibi dikkate
al›nmal›d›r. Ço¤unlukla tsunaminin yaklaﬂt›¤›n›n ilk iﬂareti büyük bir su duvar› de¤il, denizin ani
olarak geri çekilmesidir. Bu nedenle, denizde ve deniz k›y›s›ndayken bir deprem hissedildi¤inde
ve/veya deniz çekilmesi gözlendi¤inde tsunami tehlikesini hat›rlamal›y›z.

Tsunamiden korunmak için ﬂunlar› yap›n:
•
•
•
•
•
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Tehlikeyi hissetti¤inizde hemen ve h›zla yüksek yerlere do¤ru gidip deniz k›y›s›ndan
uzaklaﬂ›n.
Depremden sonra olas› bir tsunami uyar›s› için radyo dinleyin ve uyar› yap›ld›¤›nda deniz
k›y›s›ndan yüksek yerlere do¤ru uzaklaﬂ›n.
Tsunami s›ras›nda denizde ve k›y›ya dönemeyecek durumdaysan›z k›y›dan uzaklaﬂarak derinli¤i 50 m ve üzerinde olan yerlere gidin.
Tsunaminin ilk dalgas› geldikten sonra tehlikenin geçti¤ini sanmay›n; bazen ikinci dalga
ilkinden daha büyük ve y›k›c› olabilir. “Tehlike geçti!” denilene kadar k›y›lara yaklaﬂmay›n.
Tsunaminin karadaki h›z›, insan›n koﬂma h›z›ndan çok daha fazlad›r. Bu nedenle merak
ederek tsunami tehlikesi olan k›y›lara gitmeyin.
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VI. 30. DAK‹KA ‹Ç‹N HAZIRLIK

Afet s›ras›nda, yaralanm›ﬂ veya enkaz alt›nda kalm›ﬂ kazazedeler ilk 24 saat içinde kurtar›l›rsa
yüzde 80 yaﬂama ﬂans›na sahiptir. Fakat afetin ilk aﬂamas›nda yard›ma koﬂan ve olay yerine
gelen gönüllüler, kendili¤inden ortaya ç›kan, örgütsüz ve hiçbir e¤itimleri ya da uzmanl›klar›
olmaks›z›n yard›m etmek isteyen kiﬂilerdir. Acil müdahalenin büyük bir k›sm› afetin ilk
aﬂamas›nda bu gönüllüler taraf›ndan, genellikle herhangi bir düzene ya da güvenlik kural›na
uymadan yap›lmaktad›r. Bireysel gönüllüler, böylece hem büyük bir kaynak, hem de bir sorun
yuma¤› olarak görülür.
Bu noktada Yerel Afet Gönüllüleri’ne (YAG) duyulan
ihtiyaç ortaya ç›kar. YAG’lar afet riskleri ve bu risklere
karﬂ› al›nabilecek önlemler konusunda bilgilendirilmiﬂ, afetlere duyarl›l›¤› ve bilinç düzeyi art›r›lm›ﬂ,
gerekli e¤itim ve ekipmanla donat›lm›ﬂ, profesyonel
ekipler gelene kadar ilk saatlerde müdahale için
imkân ve kabiliyeti güçlenmiﬂ vatandaﬂlardan oluﬂan
organize gruplard›r.
Toplumun YAG ﬂeklinde örgütlenip baﬂl›ca ﬂu e¤itimleri
almas› gerekir:
•
•
•
•
•
•

Afete haz›rl›k
Yang›n söndürme
Afet T›bbi ‹lkyard›m›
Hafif düzeyde arama ve kurtarma
Afet psikolojisi ve ekip organizasyonu
Tatbikat

YAG’›n afetten sonra en az›ndan ﬂunlar› yapabilmesi hedeflenir:
• Elektrik, gaz gibi tesisatlar› kapatmak
• Küçük yang›nlar› söndürmek
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•
•
•

Hayati tehlike yaratan küçük yaralanmalar› tedavi etmek
Hafif arama ve kurtarma çal›ﬂmas› yapmak
Afetzedelere sakinleﬂmeleri için yard›mc› olmak

Tak›m Kurma ve ‹letiﬂim
Depremden sonra ailelerimiz ve komﬂular›m›z ilk arama ve
kurtarma çal›ﬂmalar›n› baﬂlat›r. Can ve mal kay›plar›n›n
yaﬂand›¤›, toplumsal yaﬂam›n derinden etkilendi¤i bu durumlarda sadece insani duygularla topluma yard›m etmek yetmeyecektir. Bilinçsizce yap›lan müdahaleler can kurtarmak
yerine belki de can kay›plar›na veya sakat kalmalara yol açabilecektir. Bu nedenle, önemli olan, bu müdahalelerin
örgütlü, bilinçli ve e¤itimli olarak yap›lmas›d›r.
YAG, öncelikle aralar›nda ba¤ olan gruplar taraf›ndan
oluﬂturulmal›d›r. Bunlar komﬂular, apartman/site sakinleri, mahalle esnaf›, iﬂ arkadaﬂlar›, sivil savunma yükümlüleri, müdahale ekiplerinin aileleri, izciler olabilir.
Apartman ve mahallenizdeki komﬂular›n›zla birlikte,
muhtar›n›zla sürekli iletiﬂime girerek ﬂunlar› uygulay›n:
•
•
•
•
•
•

Afetlerde nas›l beraber çal›ﬂabilece¤inizi konuﬂun.
Afetlere haz›rl›k ve müdahale için komﬂular›n›z›n herhangi
bir uzmanl›¤› ve e¤itimi olup olmad›¤›n› belirleyin.
Komﬂularda gerekti¤inde kullanabilece¤iniz jeneratör,
vb. özel ekipman olup olmad›¤›n› belirleyin.
Yaﬂl› ve engellileri kimin kontrol edece¤i gibi konular›
karara ba¤lay›n.
Evde olmayaca¤›n›z durumlarda çocuklar›n›z› kimin
kontrol edece¤ini belirleyin.
Aile Afet Plan›’na benzer bir plan› apartman›n›z ve
mahalleniz için haz›rlay›n.

Bu ve benzeri ad›mlar›n sonucunda aile üyeleri, apartman
ve mahalle komﬂular›n›zla bir “Yerel Afet Gönüllüleri
(YAG)” ekibi oluﬂturun (ﬁekil 15). Komﬂular›n e¤itimine ve
yeteneklerine göre YAG arama kurtarma, yang›n söndürme
ve ilkyard›m ekiplerini belirleyin. Bu ekiplerin her biri en az
üç kiﬂiden, tak›mlar ise en az iki kiﬂiden oluﬂmal›d›r.
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ﬁekil 15. Yerel afet gönüllülerinin kurabilece¤i ekip ve tak›mlar›n
ﬂematik gösterimi.

YAG ekiplerine seminerler, masa baﬂ› ve saha tatbikatlar›
ﬂeklinde de e¤itimler verilir. Bu e¤itimlerde YAG’lar›n
deneyim kazanmas› amaçlan›r, tatbikatlarla e¤itimler
pekiﬂtirilir ve yanl›ﬂlar›n düzeltilmesi sa¤lan›r.
Aile üyeleri, apartman ve mahalle komﬂular›n›zla birlikte
“Yerel Afet Gönüllüleri (YAG)” ekibi oluﬂturduktan sonra yerel
yönetimlerden gerekli mekân, teçhizat ve e¤itim için yard›m
isteyin. Size yard›m etmeleri kanunlar›n bir gere¤idir. Benzer
ﬂekilde, bulundu¤unuz yerde sivil savunma ve itfaiye birimleri ile de koordineli olarak çal›ﬂmal›s›n›z.

Hafif Arama ve Kurtarma
‹lk müdahaleyi yapan Yerel Afet Gönüllüleri için öncelikle kendi emniyetleri önemlidir. Bunun için bina hasar
de¤erlendirmesi yap›larak arama ve kurtarmada öncelikler belirlenir. Ayr›ca, arama önce gözle yap›lmal›,
enkaz›n çevresinde arama yap›lmas› ve a¤›r kurtarma
gerektiren iﬂler profesyonel arama ve kurtarma ekiplerine b›rak›lmal›d›r.
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Hafif arama kurtarma tak›mlar› hafif ve orta hasarl›
binalara girebilir. Bunun için kendilerine ve baﬂkalar›na
zarar vermeden, yaral›, enkaz alt›nda s›k›ﬂm›ﬂ ve yard›m
isteyen kiﬂilerin yerlerini tespit etmek ve gerekirse onlar›
triaj (durumlar›na göre s›n›fland›rma) alan›na taﬂ›makla
sorumludurlar. A¤›r hasarl› binalar›n artç› bir depremle
y›k›lma ihtimali oldu¤undan bu tür binalarda çal›ﬂma
yap›lmamal›d›r.
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YAG’lar
• Yap›sal hasarlar› tak›m liderlerine rapor etmelidir.
• Tehlike alan›n› belirlemek için sar› uyar› band›
kullanmal›d›r.
• Güvenli olmayan binalara girmemelidir.
• Güvenli olmayan binalarda yaral› kiﬂilerin bulundu¤una dair
ﬂüpheleri varsa d›ﬂar›da durmal› ve profesyonel yard›m
beklemelidir.
Sadece hafif hasarl› olarak tespit edilen binalarda içeri girip
ç›kmak güvenlidir ve içeride ilkyard›m yap›labilir. Arama yerine
tak›mlar›n tüm üyelerinin hep birden girmesi güvenlik
bak›m›ndan sak›ncal›d›r. Tak›m elemanlar› enkaz alt›nda kalabilir veya zehirlenebilir; bu gibi potansiyel tehlikeler her zaman
göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu binalara s›n›rl› say›da insan
girebilir. Binan›n d›ﬂ›nda ekibin emniyetinden sorumlu biri
nöbetçi olarak beklemelidir. Tak›m elemanlar› en az iki kiﬂi
olarak çal›ﬂmal›d›r. Çal›ﬂ›rken daima fiziksel, görsel ve sesli
olarak birbirleriyle temas halinde bulunmal›d›rlar.
E¤er bina güvenliyse içeri girin. Bu iﬂi yaparken bir düzen ve
emniyet kurallar›n› izleyin. Sandalye/koltuk/yatak ve
masalar›n alt›na da bakarak tüm odalar› hem gözle kontrol
edin, hem de çeﬂitli seslere kulak kabartarak etraf› dinleyin.
Aranan bir yerin veya sahan›n tekrar aranmamas› gerekir. Bu
bak›mdan, zaman kayb›n› önlemek ve ayr›ca arama yap›lan
yere baﬂka tak›mlar›n tekrar girmemesi için iﬂaret
koyulmal›d›r. Ayr›ca genel durumun raporlanarak belgelenmesi gerekir. Bu raporlarda çeﬂitli formlar kullan›l›r. Bunlara
olay yeri, hasar durumu, ihtiyaçlar, aç›k ve kapal› yollar, mevcut tehlikeler gibi bilgiler iﬂlenir. Bu tür bilgiler hem YAG’lar
için hem de daha sonra gelecek profesyonel arama kurtarma
ekiplerine yol gösterici olmak için gereklidir.
Daha fazla bilgi için:
Yerel Afet Gönüllüleri ‹çin Afete Haz›rl›k E¤itim Kitapç›¤›’na bak›n›z.

Altyap›ya Müdahale

40

Afetlerin ard›ndan gaz, su ve elektrik gibi tesisatlar›n kapat›lmas›
su bask›n›, yang›n ve patlamalar›n büyüyerek çevreye yay›lmas›n›n engellenmesi için hayati önem taﬂ›maktad›r. Örne¤in, 17
Ocak 1995’te Japonya’n›n Kobe ﬂehrinde gerçekleﬂen 7,2 büyüklü¤ündeki deprem sonucunda mutfaklarda ç›kan küçük yang›nlar
büyüyerek etrafa yay›l›p ﬂehirde büyük yang›nlara neden olmuﬂtu.
Benzer bir olay›n ﬂehirlerimizde tekrarlanmamas› için do¤algaz

BIREY_AILE

2/10/10

1:57 PM

Page 41

kaçaklar›na özellikle dikkat edilmelidir.
Do¤algaz koku içermedi¤inden, gaz kaça¤›n›n hissedilebilmesi
için özel olarak kokuland›r›lm›ﬂt›r. Bu sebeple, evinizde veya
binan›zda gaz kokusu hissederseniz aﬂa¤›daki kurallara dikkat
edin ve etraf›n›zdakileri de bu kurallara uymalar› için uyar›n:
•
•
•
•
•
•

•
•

Elektrik dü¤melerini kapal›ysa açmay›n, aç›ksa kapatmay›n.
Elektrik sigortalar›n›, anahtar, ﬂalter ve elektrikli aletleri
aç›p kapatmay›n.
Telsiz telefonlar› yerine yerleﬂtirmeyin ya da yerinden
ç›karmay›n ve kullanmay›n.
Elektrikli zilleri kullanmay›n.
Çakmak, kibrit yakmay›n.
Bulundu¤unuz ortam› gaz kokusu duydu¤unuz yerden
baﬂlayarak havaland›r›n. Size ait sayac›n giriﬂ taraf›nda
bulunan vanay› kapat›n (Do¤algaz vanas› tesisat borusu
ile ayn› yöndeyken ‘’aç›k’’, tesisat borusu ile 90° aç›
yapt›¤›nda ‘’kapal›’’ konumdad›r).
Mümkünse 24 saat kesintisiz hizmet veren 187 numaral›
DO⁄ALGAZ ARIZA hatt›n› aray›n.
187 Do¤algaz Ar›za’y› arad›¤›n›zda veya ilgililerine ulaﬂt›¤›n›zda biliyorsan›z tesisat numaran›z›, bilmiyorsan›z adresinizi do¤ru ve aç›k ﬂekilde verin. E¤er do¤algaz› bina d›ﬂ›ndaki kutudan kapat›rsan›z, kesinlikle tekrar açmaya çal›ﬂmay›n. Açt›rmak için mutlaka 187’yi aray›p uzman talep edin.

Yang›n Söndürme
Bu konuyla ilgili olarak öncelikle ﬂu konularda e¤itim
al›nmal›d›r:
•
•
•
•
•

Yang›n Bilgisi ve Yang›nla Mücadele
Afet Öncesi ve Afet Sonras› Yang›n Riskleri
Yang›ndan Korunma
Baﬂlang›ç Yang›nlar›n›n Söndürülmesi
Yang›n Söndürme Aletlerinin Kullan›lmas›

Yang›n güvenli¤i önlemlerinin al›nmas› konusunda herkesin
evinde uygulayabilece¤i basit tedbirler bulunmaktad›r. Örne¤in,
duman dedektörünün kullan›lmas›, yang›n söndürme cihazlar›n›n evlerde, okullarda ya da iﬂyerlerinde bulundurulmas›, çok
say›da elektrikli aletin tek bir prize ba¤lanmamas›, gaz ve ﬂofben
gibi yang›na sebep olabilecek cihazlar›n aç›k b›rak›lmamas›
ﬂeklindeki tedbirler yang›ndan korunmada çok önemlidir.
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Yang›n söndürme cihaz›n›n üzerinde kuru kimyasal tozlar›n
s›n›f›n› gösteren harfler ve semboller bu tüplerin hangi
yang›n s›n›f›nda etkili oldu¤unu anlat›r (ﬁekil 16). “A” kat›;
“B” s›v› ve “C” gaz s›n›f› yang›nlarda kullan›l›r.
Binada yang›n söndürme cihaz›n› bulundurun ve periyodik
bak›mlar› yapt›r›p kullan›m›n› aﬂa¤›daki k›saltmayla
ö¤renin. Yang›n söndürme cihaz›n› kullanmay› biliyorsan›z
yang›n› söndürmeye çal›ﬂ›n.Baﬂar›l› olamazsan›z ve yang›n
söndüremeyece¤iniz kadar büyükse etraftaki insanlar›
uyar›n, binay› tahliye edin ve itfaiyeye haber verin.

ﬁekil 16. Çok maksatl› ABC tozlu yang›n söndürme cihaz›ndan en az bir
tane her evde ve araçta bulundurulmal›d›r.

E¤er yang›n küçükse ve çal›ﬂ›r durumda bir yang›n
söndürücünüz varsa P.A.S.S. k›saltmas›na uygun bir
ﬂekilde yang›n› söndürmeye çal›ﬂ›n.

P.A.S.S.
1. Pimi çek: Yang›n söndürme cihaz›n›n üzerinde bulunan
metal pimi zorlayarak çekin.
2. Ateﬂe yönelt: Yang›n söndürücünün hortumunu ateﬂin
kayna¤›na do¤ru yöneltin.
3. S›k: Yang›n söndürücüyü belli bir mesafede durarak ve
rüzgâr› arkan›za alarak ateﬂin kayna¤›na s›k›n.
4. Süpür: Yang›n sönünceye kadar süpürür gibi yaparak,
söndürücü maddeyi s›kt›¤›n›z alana yay›n.
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Afet T›bbi ‹lkyard›m›
Afetlerdeki ilkyard›m, normal zamanlarda birkaç kiﬂiye
uygulanan ilkyard›mla ayn› temel ilkelere (teﬂhis, tedavi ve
taﬂ›ma) dayanmaktad›r, fakat ortada çok say›da afetzede
olmas›ndan dolay› baz› farkl›l›klar söz konusudur.
YAG ekiplerine verilen ilkyard›m e¤itimleri tam bir tedaviye
yönelik de¤ildir. Bu e¤itimlerde ﬂunlar ö¤retilmektedir:
•

•
•
•

Yaﬂam kurtaran önlemler (örne¤in; solunum durmuﬂsa
hava yolunun aç›lmas›, kanama varsa kanama kontrolünün
yap›lmas› ve durdurulmas›, ﬂok müdahalesinin
ö¤renilmesi ve uygulanabilmesi)
Çok say›da kazazede aras›nda öncelik belirlemede
kullan›lacak teﬂhis tekni¤i
Yaral›lar›n durumlar›na göre s›n›fland›r›labilmeleri için
solunum, dolaﬂ›m ve bilinç de¤erlendirme tekni¤i
Taﬂ›ma yöntemleri

Mümkünse, triaj için ﬂu kiﬂiler görevlendirilmelidir:
•
•
•

En az iki kiﬂi acil yaral›lar için
En az iki kiﬂi beklemeli yaral›lar için
En az iki kiﬂi psikolojik destek için

Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Tedavi alan›nda ambulans için giriﬂ noktas› oluﬂturulmal›d›r.
• “Acil” ve “beklemeli” yaral›lar için tedavi alanlar›
oluﬂturulmal›d›r.
• E¤er yeterli personel varsa ayr› bir psikolojik ilkyard›m
yeri oluﬂturulmal›d›r.
• Psikolojik travma geçiren kiﬂiler, fiziksel olarak
yaralanm›ﬂ kiﬂilerden ayr› yerde bulundurulmal›d›r.
• Yaral›lar›n yerleri belli ise, yerleri ve durumlar› mutlaka
tak›m liderine bildirilmelidir.
• Telsiz veya telefon kullan›rken, ölü ya da yaral› kiﬂilerin
isimleri söylenmemelidir.
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Daha fazla bilgi için:
Yerel Afet Gönüllüleri ‹çin Afete Haz›rl›k E¤itim
Kitapç›¤›’na bak›n›z.
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VII. 3. SAAT ‹Ç‹N HAZIRLIK

Depremin ilk saatlerinde yerel yönetimler ve yerel gruplar taraf›ndan arama ve kurtarma çal›ﬂmalar› baﬂlat›l›r.
Birey ve ailelerde afete ba¤l› olarak geliﬂen travma sonras› baz› psikolojik tepkiler ortaya ç›kar. Bu tepkilerin
anlaﬂ›lmas› ve sa¤lanmas› gereken psikolojik ilkyard›m
son derece önemlidir.

Bir Araya Gelme ve Haberleﬂme
Afet sonras› ailenizin tüm üyeleri bir arada olmayabilir.
E¤er küçük bir çocu¤unuz okula gidiyorsa okulun afet sonras› ö¤rencileri nerede ve nas›l bar›nd›raca¤›n› ve onlarla
nas›l haberleﬂebilece¤inizi okul yönetimine sorup ö¤renin.
Çocu¤unuz toplanma noktas›na kadar yürüyebilecek veya
herhangi bir ulaﬂ›m arac›na binebilecek kadar büyükse
ondan yetkililerin talimatlar›na uymas›n› isteyin.
Aile fertlerini, bir afet veya acil durumdan sonra bölge içi veya
d›ﬂ›ndaki aile ba¤lant›s›n› mümkün oldu¤unda hemen aramas› için uyar›n. Herkes acil bir durum veya afetten sonra
fiziksel durumunu ve bulundu¤u yeri haber vermelidir.
Bölge d›ﬂ›ndaki aile ba¤lant›s›n› oluﬂturan kiﬂinin de bu
durumdan haberdar edilmesini isteyin. Onun da afet bölgesindekilerden bu tür telefonlar› ald›¤›nda, tüm bilgileri
toplay›p daha sonra arayanlara aktaraca¤›n› bilmesi
gerekir.
Böylece
afet
bölgesinde
birbirleriyle
haberleﬂemeyenler, bölge d›ﬂ›ndaki aile ba¤lant›s›
vas›tas›yla iletiﬂim kurmuﬂ olacakt›r.
Aile acil durum kartlar›ndaki bölge d›ﬂ›ndan verilen aile
ba¤lant› telefonlar›n›n geçerlili¤inden emin olmak için, bu
telefon numaralar› arada bir aranarak kontrol edilmelidir.
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Bütün bunlar için depreme haz›rl›k çal›ﬂmalar›
kapsam›nda mutlaka yak›n çevrenizdeki tan›d›klar›n›zla
bir a¤ oluﬂturmal›s›n›z. Çünkü afetin ﬂiddetine ve yol
açt›¤› zararlara ba¤l› olarak bulundu¤unuz yerden tek
baﬂ›n›za ç›kman›z mümkün olmayabilir. Özellikle, kiﬂinin
s›kl›kla bulundu¤u yerlerdeyken (ev, okul, iﬂ) meydana
gelebilecek bir depremde, kendisine kimlerin yard›mc›
olabilece¤i belirlenmeli ve bu konuda gerekli düzenlemeler önceden yap›lmal›d›r. Bu destek a¤› çocuklar,
engelliler veya özel ihtiyaç sahipleri için özel koﬂullara
da uyarlanmal›d›r.
Destek a¤›ndaki kiﬂilerle önceden yap›lacak düzenlemelerde iletiﬂim mekanizmas› kurulmas› önceliklidir.
Gerekiyorsa, kiﬂinin özel durumuna göre destek a¤›
içerisinde bulunan kiﬂilerle önemli evrak kopyalar›n›n ve ev
gibi yerlerin anahtarlar›n›n paylaﬂ›m› gibi konular da planlara eklenebilir.

Bölgesel Tahliye
Tahliyelerin sa¤l›kl› yap›labilmesi için, kontrol mekanizmas›n›n etkinli¤i, ilk müdahalenin zaman›nda yap›labilmesi ve yedekli görevlendirmeler konusunda yak›n birimler
veya kiﬂiler aras›nda eﬂleﬂtirmeler yap›lmal›d›r.
Eﬂ birimler gerek iç tahliye gerekse d›ﬂ tahliye esnas›nda
birbirlerini kontrol edecektir. Yap›lan eﬂleﬂtirmeler birimler baz›nda tahliye planlar›nda ﬂematik olarak plan
üzerinde gösterilir.
Afet sonras› durumunuzu sürekli olarak de¤erlendirmelisiniz. Bunun için bas›n ve yay›n araçlar›n› takip
ederek yerel yöneticilerin talimatlar›n› dinleyin; eve veya
daha önce Aile Afet Plan›’nda belirlemiﬂ oldu¤unuz toplanma alanlar›na gidebilece¤iniz güvenli yollar› belirleyin.
Bölgenizin boﬂalt›lmas› resmen istenmiyorsa da bulundu¤unuz binan›n çevreden kaynaklanan yang›n, sel gibi
tehlikeler karﬂ›s›nda güvenli olup olmamas›na göre tahliye
konusunda karar vermeniz gerekir. E¤er bina güvenli
de¤ilse, hava ﬂartlar›n›n ve yollar›n müsaade etti¤i ölçüde
daha güvenli bir bölgeye gidin.
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Baﬂka bir bölgeye tahliye olurken veya böyle bir risk varken
ﬂunlar› göz önünde bulundurun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arac›n›z varsa deposunun her zaman en az›ndan yar›
yar›ya dolu olmas›na dikkat edin.
Öncelikle aile üyelerinizle Aile Afet Plan›’na uygun
olarak, yaﬂad›¤›n›z bölge d›ﬂ›nda belirlemiﬂ
oldu¤unuz buluﬂma noktas›na gitmeyi de¤erlendirin.
Tavsiye edilen tahliye yollar›n› takip edin. K›sa yollar›
deneyerek kendinizi tehlikeye atmay›n.
Bölge d›ﬂ›ndan belirlenmiﬂ olan temas kiﬂilere,
gidece¤iniz yer ve yol hakk›nda bilgi verin.
Kap›n›za da ne zaman, hangi yoldan ve nereye
gitti¤inize dair bir not as›n.
Size eﬂlik etmeleri için komﬂular›n›z› kontrol edin.
Afet çantan›z› yan›n›za al›n.
Yaya gidecekseniz uzun kollu giysiler ve kal›n ayakkab›lar
giyin. Baﬂ›n›z› da kask gibi bir ﬂeyle koruyun.
Evin kap›s›n› arkan›zdan kilitleyin.
Resmi yetkililer taraf›ndan tahliye baﬂlat›l›rsa ve size
tahliye emri verilirse tahliye olun.

Psikolojik ‹lkyard›m
Kitlesel yaralanmalar›n meydana geldi¤i afet durumlar›na
haz›rl›kl› olmak için sosyal ve psikolojik/duygusal
gereksinimler göz önüne al›nmal›d›r.
Afetin, kiﬂilerin psikolojik durumlar› üzerinde yaratt›¤› etkiler üç aﬂamada incelenebilir:
1. Aﬂama: Afet sonras› ilk dönem akut aﬂama olarak
adland›r›l›r. Afet yaﬂayanlarda bu dönemde ﬂöyle duygular
gözlenir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Çaresizlik
• Üzüntü
• Güvensizlik
Davran›ﬂlarda ise ﬂu tür de¤iﬂiklikler gözlenebilir:
•
•
•
•
•

Aﬂ›r› bir uyar›lm›ﬂl›k durumu
Yerinde duramama
Uyku sorunlar›
‹ﬂtahta de¤iﬂiklikler
‹çki/sigara kullan›m›nda art›ﬂ

Zihinsel olarak, bellek ve dikkatle ilgili sorunlar ortaya
ç›kar ve afetzede haf›za ve dikkatini toplayamama ﬂikâyetlerinden yak›n›r. Afetle ilgili tekrarlayan düﬂünceler ve
hayaller gibi sorunlar da gözlenir.
2. Aﬂama: Bu aﬂamay› tepki aﬂamas› olarak adland›rabiliriz. Bu noktada afetzede afeti hat›rlatan her türlü durum ve
uyarandan kaç›n›r. Kiﬂide ﬂu tepkiler gözlenir:
•
•
•
•
•

Gerginlik
Korku
Huzursuzluk
Depresyon
Kendini toplumdan kopuk ve yaln›z hissetme

Bu aﬂamada rüyalar ve kâbuslar kiﬂiyi rahats›z eder. Ayr›ca
hayatta kalm›ﬂ olmak ve yeterince baﬂkalar›na yard›mc›
olamam›ﬂ olma duygusu suçlulu¤a yol açabilir.
3. Aﬂama: ‹yileﬂme aﬂamas›d›r. Bu dönemde afet sonras›
verilen tepkilerin ﬂiddeti azal›r. Afetzede günlük hayata
daha fazla ilgi göstermeye ve gelecekle ilgili hayaller kurup
planlar yapmaya baﬂlar. Birey art›k duygusal aç›dan da
toparlanm›ﬂt›r.
S›ralanan bu üç aﬂama ve tepkileri afet sonras› en s›kl›kla
karﬂ›laﬂ›lan psikolojik tablodur. Ancak nas›l ki afetler sonras› baz› fiziksel yap›lar çok a¤›r hasar görüyorsa, baz› afet
yaﬂayanlarda da daha a¤›r psikolojik etkiler görülebilir.
Travma Sonras› Stres Bozuklu¤u (TSSB) olarak tan›mlanan
bu durumda mutlaka profesyonel tedavi gerekir.
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Özellikle bir kaza veya afet durumunda çocuklar da yetiﬂkinlerden yard›m ister. Bir olayda sizin
nas›l davrand›¤›n›z onlar›n nas›l davranmas› gerekti¤ini gösterecektir. E¤er pani¤e kap›l›rsan›z
onlar›n korkular› daha da artacakt›r. Sakin davranarak, çocuklara neler oldu¤unu anlat›n ve
yard›m gelece¤ini söyleyin.
Afet sonras› bölgede verilen psikolojik destek çal›ﬂmalar›, afetlere ba¤l› oluﬂan duygular›n
ifade edilip paylaﬂ›lmas› ve bunlar›n “ola¤anüstü bir duruma verilen ola¤an tepkiler”
oldu¤unun vurgulanmas› temeline oturur. Bu duygular›n ve davran›ﬂlar›n neler oldu¤u ve
bunlarla nas›l baﬂa ç›k›labilece¤i yolunda haz›rlanan k›sa, anlaﬂ›labilir kitapç›klar, afetzedeleri bilgilendirmek ve yaﬂad›klar›n› normalleﬂtirmek aç›s›ndan çok önemli bir iﬂleve
sahiptir.
Afetzedeler için psikolojik ilkyard›m aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenebilir:

Destek verin
Dinleyin
Sempati gösterin
Güven verin

: Konuﬂun.
: Afetzedenin söylediklerini dinleyin.
: Afetzedelerin duygular›n›n normal oldu¤unu belirtin.
: Afetzedelerin ﬂahsi bilgilerini baﬂkalar›na aktarmay›n.

Kendinize Yard›mc› Olmak ‹çin: Yaﬂad›¤›n›z olay› konuﬂmaktan kaç›nmay›n. Olayla ilgili
duygu ve düﬂüncelerinizi çevrenizdekilerle paylaﬂ›n. Yaﬂam›n anlam›n› düﬂünün ve gelece¤e
yönelik planlar yapmaya çal›ﬂ›n. Yaﬂad›klar›n›z karﬂ›s›nda kendinizi çaresiz, hiçbir ﬂey yapamayacak durumda hissedebilirsiniz. Afet yaﬂam›ﬂ kiﬂilerde tüm bu belirtilerin görülmeve
n
a
t
k
si normal ve do¤ald›r. Ancak bu
a
ﬂm
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n
.
o
n
k
›
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yak›nmalar gün geçtikçe azalaktan, an kaç›nma
m
ﬂ
a
l
y
m›yor ve yaﬂam›n›z› güçPa
y›n!
makt
a
a
r
m
a
t
u
leﬂtiriyorsa, baﬂ etmede zoryard›m mad›¤›n›z› un
lan›yorsan›z ruh sa¤l›¤› uzmanol
Yaln›z
lar›na baﬂvurmal›s›n›z.

Daha fazla bilgi için:
Afetlerde Psikolojik ‹lkyard›m E¤itim Kitapç›¤›’na bak›n›z.
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VIII. 3. GÜN ‹Ç‹N HAZIRLIK

Yaﬂam›n sürdürülebilmesi için en temel gereksinimler su, g›da, bar›nma ve enerjidir (›s›nma,
ayd›nlatma, s›cak su ve yemek için).

Bar›nma
Deprem sonras›nda olana¤› olanlar, bölge d›ﬂ›na taﬂ›nmaktad›r. Ancak toplumun büyük kesimi, bölgede görevleri oldu¤u için, enkaz alt›nda canl› veya ölü yak›nlar› oldu¤u için veya enkaz
alt›nda k›ymetli varl›klar› oldu¤u için bölgeyi terk edemeyebilir. Evleri hasar görenlerle, evleri
sa¤lam olmas›na karﬂ›n çekindi¤i için kullanamayanlar da alternatif bar›nma olanaklar›na
gereksinim duyarlar.
Geçici yerleﬂimler kabaca dört grupta toplanabilir:
1. Spor salonu, okul gibi kamu binalar›na halk›n yerleﬂtirilmesi
2. Çad›rkent, vb. geçici yerleﬂim alanlar›n›n kurulmas›
3. Bireylerin kendi olanaklar›yla veya yard›m alarak elde ettikleri çad›r ve benzeri bar›naklarda
yaﬂamalar›
4. Tatil köylerinin, yolcu gemilerinin, tren vagonlar›n›n bu amaçla kullan›lmas›
‹lk günlerde hava ﬂartlar›na da ba¤l› olarak, arabada veya basitçe oluﬂturulan çardak benzeri
mekânlarda geceleyen insanlar, ilerleyen günlerde sat›n ald›klar› veya yard›m olarak ald›klar›
çad›rlarda veya tahta, kontrplak ve branda gibi malzemelerden oluﬂturduklar› bar›naklarda
yaﬂamaya baﬂlar. ‹lk haftadan sonra da kurulmaya baﬂlanan geçici yerleﬂim bölgelerine geçilir.
Çad›r: Depolama kolayl›¤›, kurulma h›z› ve basitli¤i, tekrar kullan›labilirli¤i gibi özellikleri
nedeniyle ilk tercih edilme özelli¤ini korur. Fakat afet sonras› koﬂullarda uzun süre yaﬂamak
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, sa¤lad›¤› konfor ve güvenlik aç›s›ndan önemli dezavantajlara sahiptir.
Bireysel Çad›rlar: Yaﬂanan deprem deneyimlerinde bar›nma yard›m›yla ilgili baz› sorunlar
olmuﬂtur. Örne¤in ulaﬂt›r›lan çad›rlar, gereksinimi karﬂ›layamamaktad›r. Genellikle yard›m
da¤›t›m›n› gerçekleﬂtiren birim (Valilik, K›z›lay) hedef kitle olarak, orta ve a¤›r hasar görmüﬂ
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konutlarda yaﬂayanlar› öngörür. Ancak bina hafif hasar
görmüﬂ ya da hiç hasar görmemiﬂ bile olsa, çevrede
hasarl› binalar›, ölen ve yaralananlar› gören insanlar,
uzunca bir süre binaya girememekte, girse bile uyuyamamaktad›rlar. Bu nedenle beklenenden çok daha fazla kiﬂi,
geçici bar›nma yard›m› istemektedir.

ay›n!
Unutm a¤l›¤›n›z
inde s
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Çad›r Kent: Geçici bar›nma denince ülkemizde akla gelen
kuruluﬂ K›z›lay’d›r. K›z›lay, afet sonras›nda özellikle çad›r,
battaniye ve seyyar mutfaklar›yla haz›r yemek yard›m›nda
öne ç›kar. Daha önceleri, gereksinim duyanlara çad›r
da¤›t›lmas› yaklaﬂ›m›, özellikle Marmara Depremi
sonras›nda çad›rlar›n belirli bölgelerde, belirli düzen
içerisinde kurulmas› ve gereksinim duyanlar›n buraya
yerleﬂtirilmesi ﬂeklinde uygulanan “Çad›r Kent” konseptine
dönüﬂtürülmüﬂtür.
Marmara’da depremler sonras›nda, uzun sürecek geçici
yerleﬂimlere yönelik prefabrik konut uygulamas› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Çad›ra göre çok daha yüksek konfor ve
güvenlik düzeyi sa¤layan bu yöntem, yine pahal› oldu¤u ve
kurulmas› zaman gerektirdi¤i için, erken dönemde çad›ra
alternatif olamamaktad›r.
Depremden 2 hafta, 6 ay ve 2 y›l sonra s›¤›nma ve geçici
bar›ma için ﬂunlar devreye sokulur:
• Bireysel çad›rlar
• Çad›r kentler
• Kamu tesisleri
• Kiral›k konutlar
Tan›d›k veya akraba evlerine mi yerleﬂmek istedi¤inizi
düﬂünüp gerekli plan ve haz›rl›klar›n›z› ﬂimdiden yapmal›s›n›z.
Bu konuda yerel yönetimlerin yapt›¤› haz›rl›klar hakk›nda
da bilgi edinin.
Kiﬂiler çad›r› teslim al›p, kendi enkazlar›n›n yan›na kurmay›
tercih etmektedir. Ancak uzayan geçici bar›nma süresinde,
kamu hizmetlerinin sunumu aç›s›ndan bu yaklaﬂ›m ciddi
zorluk yarat›r. Erken dönemde K›z›lay gibi yard›m
kuruluﬂlar›n›n çad›r gereksinimini yeterince h›zl› karﬂ›layamayaca¤› düﬂünülerek, deprem öncesi bir bireysel
çad›r edinilmesi yararl› olabilir.
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Yiyecek ve Su
Afet çantas›nda ve acil durum malzemeleri aras›nda kiﬂinin
kendi özel durumuna göre ihtiyaç duyabilece¤i malzemeler bulundurulur. Bununla birlikte genel olarak baﬂka
önlemler almak da gerekebilir.
Hiçbir yerden yard›m almaks›z›n en az 72 saat (3 gün) boyunca
kendi baﬂ›n›za hayatta kalma mücadelesi vermek için yiyecek
ve suyunuzu da haz›rlay›n. Yiyecek ve suyla birlikte acil durum
gereçlerini toplay›n, bunlar› güvenli bir ﬂekilde muhafaza
edilen ve eriﬂilmesi kolay bir çantada ve benzeri yerlerde saklay›n. Söz konusu malzemeler, tahliye gerekti¤inde bir kiﬂinin
tek baﬂ›na taﬂ›yabilece¤i ayr› ayr› çantalarda bulunmal›d›r.
Küçük çocuklar, yetiﬂkinler ve engelliler için gerekli özel
malzemeleri unutmay›n. Tahliye çantan›z di¤er acil durum
gereçlerinizle birlikte güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir.
G›da: Saklanan g›da ürünlerinin büyük bir bölümü, bozulmayan, aç›ld›ktan sonra ›s›tmaya veya buzdolab›na koymaya gerek olmayan cinsten olmal›d›r. Tuzlu kraker,
tuzlu kuruyemiﬂ gibi susatan g›dalardan uzak
durulmal›d›r. Bol s›v› içeren konserve yiyecekler, tuzsuz
kraker ve kuruyemiﬂler, tam tah›ll› pirinç ve bu¤day
gevrekleri, kurutulmuﬂ meyveler ve kutu meyve sular›
taze kalmalar›na dikkat edilerek depolanmal›d›r.
Az hacim tutan enerji verici g›dalar (bisküvi, gofret, konserve ton bal›¤›, ﬂekerleme, vs.) kolayca stoklanabilir. Bu
arada konserve açaca¤›n› da unutmay›n! Ayr›ca aç›ld›ktan
sonra tekrar kapanabilen tipte ambalajlar tercih edilmelidir. Plastik poﬂetler, streç film, alüminyum folyo rulolar›
da çok iﬂe yarar. Ailede bebeklerin, yaﬂl›lar›n ve diyet yapmas› gereken üyelerin özel gereksinimleri unutulmamal›d›r.
Ev kullan›labilir durumda ise, elektrik uzun süre kesik
olaca¤›ndan, ilk iki gün buzdolab›ndaki g›dalar›, daha sonra
derin dondurucudaki g›dalar› tüketmek gerekir. Bu arada,
kapak her aç›ld›¤›nda dolap ›s›naca¤›ndan günde belirli
saatlerde aç›lmal›, al›nacaklar h›zla al›nmal› ve k›sa
zamanda kapak tekrar kapat›lmal›d›r.
Su: Afet ve acil durumlarda kiﬂi baﬂ›na 2.5-3 litre içmek için,
12 litre temizlik ve yemek piﬂirmek için günde toplam 15 litre
suya ihtiyaç vard›r. 3 gün için ise kiﬂi baﬂ›na en az 12 litre
içme suyu stoklanmal›d›r. Bu ölçü, normal koﬂullarda kiﬂiye
içmek için gerekli olan su miktar›d›r. Kiﬂilerin su ihtiyac›
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yaﬂa, fiziksel ﬂartlara, yap›lan aktivitelere, egzersizlere,
diyete ve hava ﬂartlar›na göre de¤iﬂir. Çocuklar, çocuk
emziren anneler ve hastalar için su gereksinimi daha
fazlad›r. Çok s›cak havalarda ise su ihtiyac› 2 kat›na ç›kar.
‹çme suyunu doldurduktan sonra, ﬂiﬂeyi kapat›rken kapa¤›n
iç taraf›na parmaklar›n dokunmamas›na dikkat etmemiz
gerekir. Kullan›lmayan suyu alt› ayda bir de¤iﬂtirmeliyiz.
‹çmek için, kiﬂisel kullan›m için (diﬂ f›rçalama, tuvalet), genel
temizlik gibi dezenfektan olarak kullan›lacak farkl› düzeylerde
temizlenmiﬂ suya gereksinim duyulmaktad›r. Suyun temizlenmesi için en güvenilir yol birkaç yöntemi birlikte kullanmakt›r.
En kolay yöntemler süzme, klorlama veya kaynatmad›r.
Suyun içerisinde partiküller varsa önce ﬂiﬂede bu partiküller çöktürülür, sonra temiz bir bezle süzülür (kahve
filtresi var ise bu yöntem için çok uygundur).
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Klorlama iﬂlemi için en uygun yöntem, eczanelerde bulunabilen klor tabletleridir. Bu tabletler, ambalaj›nda tarif edildi¤i
ﬂekilde kullan›ld›¤›nda kullanma, hatta içme suyu sa¤lanabilir.
Klorlama için ikinci kolay iﬂlem, çamaﬂ›r suyu kullanmakt›r. Ancak saf (parfümsüz, deterjans›z) tipleri tercih
edilmelidir. Çamaﬂ›r temizli¤inde kullan›lan di¤er ürünler
bu amaçla kullan›lmamal›d›r.
Su temiz ise bir litre suya iki damla, su bulan›ksa veya
ya¤mur suyu ise dört damla çamaﬂ›r suyu kat›lmas› genellikle kullanma suyu için yeterlidir. Çamaﬂ›r suyu kat›ld›ktan
sonra su iyice çalkalanmal› ve 30 dakika beklenmelidir.
Suda hafif bir klor kokusu al›nmal›d›r. Al›nm›yorsa, biraz
daha çamaﬂ›r suyu eklenebilir (bir litre temiz suya 1-2
damla). Daha sonra 15 dakika daha beklenir.
Temiz su elde etmek için su iyice kaynat›lmal›d›r.
Kaynad›ktan sonra da, on dakikadan daha fazla süre ateﬂte
tutulmal›d›r. So¤uduktan sonra içilebilir, ancak tad› pek de
iyi olmayacakt›r. Kaptan kaba birkaç kez boﬂalt›larak havaland›r›ld›¤›nda tad› daha iyi olabilir. Beklemiﬂ su için de
ayn› iﬂlem geçerlidir. Ayr›ca, bu suyun çay halinde içilmesi
de bir çözüm yoludur.
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Hasar Bildirimi
Zorunlu Deprem Sigortas› (ZDS) poliçeniz varsa deprem
sonras› binan›zda hasar oluﬂmas› durumunda, sigorta
ettiren olarak mümkünse poliçe fotokopisi, tapu fotokopisi
gibi hasar dosyas› için gerekli olan evraklarla birlikte
aﬂa¤›daki hususlar› yerine getirmekle yükümlüsünüz:
•

•

•

•
•
•

Hasar›n oluﬂtu¤u tarihten itibaren en geç 15 iﬂgünü
içinde DASK'a veya DASK'›n nam ve hesab›na
sözleﬂmeyi yapan sigorta ﬂirketine bildirimde
bulunmak
DASK görevlilerinin veya yetkili k›ld›¤› kimselerin,
hasara u¤rayan binalara makul amaçlarla ve uygun
ﬂekillerde girmesine ve zarar› azaltmaya yönelik
giriﬂimlerde bulunmas›na izin vermek
DASK'›n iste¤i üzerine zarar miktar›yla delilleri saptamaya,
rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl› ve sigorta ettiren
için sa¤lanmas› mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeden
DASK'a vermek
Zarar›n tahmini miktar›n› belirtir yaz›l› bir bildirimi uygun
bir süre içinde DASK'a veya yetkili k›ld›¤› kimselere vermek
Sigortal› bina/yer üzerinde zorunlu deprem sigortas›
d›ﬂ›nda, deprem teminat› bulunan baﬂkaca sigorta sözleﬂmeleri varsa DASK'a bildirmek
Hasar oldu¤unda, (mümkün oldu¤u takdirde) 444 0 336
numaral› telefondan DASK Ça¤r› Merkezi’ne, DASK’›n
internet sitesi ( www.dask.gov.tr) veya ZDS poliçesini
DASK ad›na düzenleyen sigorta ﬂirketi veya acentesine
bildirmek

Hasar durumunda DASK idaresine gönderilecek belge ve
bilgiler ise ﬂunlard›r:
• Hasar ihbar› bilgisi
• Poliçe fotokopisi (mümkün oldu¤u takdirde)
• Tapu belgesi fotokopisi (mümkün oldu¤u takdirde)
• Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar
tespitini yapabilmesi için hasar yerinin aç›k adresi
• Sigortal› ile irtibat sa¤lanabilecek sabit telefon veya
cep telefonu numaras›
• Ayr›ca sigortal› binan›n ZDS poliçesinin yan› s›ra deprem
teminat› bulunan baﬂka bir sigorta poliçesi oldu¤u takdirde, di¤er poliçenin varl›¤› da DASK'a bildirilmelidir.
Deprem Sigortas› limitini aﬂan bir hasar gerçekleﬂti¤inde, limiti aﬂan k›s›m üzerinde kalan miktar söz
konusu poliçe limitlerinden ödenecektir.
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SONSÖZ
Kendinizin ve sevdiklerinizin güvenli¤inden
öncelikle siz sorumlusunuz!
Afetlerde en çok sizi kendi haz›rl›¤›n›z ve bilginiz korur.

Hemen eﬂyalar›n›z› sabitleyin ve/veya yerlerini
de¤iﬂtirin ve di¤er riskleri azalt›n.

Çök-Kapan-Tutun, tahliye ve yerinde s›¤›nak gibi do¤ru
davran›ﬂ ﬂekillerini ö¤renip prova edin.

Duman dedektörü, yang›n söndürücü temin edin ve
bu konuda e¤itim al›n.

‹lkyard›m malzemeleri bulundurun ve ilkyard›m
e¤itimi al›n.

Güvenli bir yaﬂam tarz› geliﬂtirin!
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DEPREMDEN KORUNMAK ‹Ç‹N
A‹LE AFET PLANINIZI HAZIRLAYIN,
UYGULAYIN
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