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ÖNSÖZ

Depremler dünyan›n birçok yerinde meydana gelen do¤al olaylard›r.
Ülkemizin % 96’s› deprem kuﬂa¤›ndad›r. Her ne kadar uzun vadede
tahminler olsa da, günümüz teknolojisi ile k›sa vadede ne zaman bir
deprem olaca¤› hakk›nda önceden tahmin yapmak mümkün de¤ildir.
Bu noktada, içinde bulundu¤umuz riski anlamak ve meydana gelecek can ve
mal kayb›n› azaltmak için gerekli önlemleri almak büyük önem taﬂ›maktad›r.
Depremden korunmak ve deprem zararlar›n›n azalt›lmas› için afet bilinci
yüksek bir toplum oluﬂturmak amac› ile, Enstitütümüzce “‹stanbul Afete
Haz›rl›k E¤itim Projesi” (‹AHEP) yürütülmektedir.
‹AHEP, United States Agency for International Development, Office of
Foreign Disaster Assistance (USAID/ OFDA) maddi deste¤i ile B.Ü.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araﬂt›rma Enstitütüsü idari yönetimi
alt›nda yer almaktad›r.
‹AHEP kapsam›nda yürütülen e¤itim çal›ﬂmalar›n›n amac›; afet bilincini
yükseltmek, kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete haz›rlamak
için, pek çok küçük ad›m atarak al›nan önlemlerle afet riskinin
azalt›labilece¤i bilgisini yayg›nlaﬂt›rmakt›r.
Bu çerçevede, ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab›n›n amac›;
Her bireyi, deprem ve di¤er afetlerin yarataca¤› tehlikeler hakk›nda
bilinçlendirmek, içinde bulundu¤u tehlikeyi azaltmak için neler
yapabilece¤i konusunda e¤itmek, bireylere afete haz›rl›¤›n aﬂamalar›n›
tan›tmak ve bireyleri afete haz›rl›k için gerekli ad›mlar› atmak üzere
cesaretlendirmek ve her bireyin kendisini bütünün bir parças› olarak
görmesine yard›mc› olmakt›r.
ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab› beﬂ bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci
bölümde; Afet Bilinci, ‹kinci Bölümde; Deprem Tehlikeleri ve Riskleri,
Üçüncü Bölümde; Depremden Önce, Dördüncü Bölümde; Deprem
S›ras›nda ve Sonras›nda, Beﬂinci Bölümde de, Sonraki Ad›mlar bilgileri
yer almaktad›r.
Ekte yer alan “Bilgi Notlar›” bölümü ile içerikte yer alan konularda daha
ayr›nt›l› bilgi edinmek mümkündür.
ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab›, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araﬂt›rma Enstitüsü, Istanbul Afete Haz›rl›k E¤itim Projesi kapsam›nda,
Marla Petal (Proje Yöneticisi) ve Zeynep Türkmen ( Program Koordinatörü)
taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
El kitab›n›n haz›rlanmas›na bilimsel destek veren,
B.Ü. K.R.D.A.E Deprem Mühendisli¤i Ana Bilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr.
Mustafa Erdik’e, Deprem Mühendisli¤i Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Özal Yüzügüllü’ye, Jeofizik Ana Bilim Dal› Uzman› Doç. Dr. ﬁerif
Bar›ﬂ’a ve Sismoloji Laboratuvar› ﬁefi Dr. Do¤an Kalafat’a ﬂükranlar›m›
sunar›m.
Olas› bir depremde toplum olarak can ve mal kayb›n› azalt›c› önlemlerin
al›nmas›na katk›da bulunmak dile¤i ile, bu kitab›n haz›rlanmas›nda
eme¤i geçen herkese teﬂekkür ederim.
Prof. Dr. Ahmet Mete Iﬂ›kara
B.Ü. K.R.D.A.E Müdürü
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AMAÇLAR

Kuvvetli ya da büyük bir deprem felaket yaratabilir. ‹nsanlara
yard›m edecek kaynaklar onlara ulaﬂmayabilir.
Bütün dünyada felaketlerden edindi¤imiz ders, ilk 72 saatte
yard›m›n en büyük k›sm›n›n yak›n çevremizde bulunan
insanlardan geldi¤idir. Bu kitab›n amac›, afet bilincini
yükseltmek, kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete
haz›rlamak için, pekçok küçük ad›m atarak al›nan önlemlerle
afet riskinin azalt›labilece¤i bilgisini yayg›nlaﬂt›rmakt›r.
Bu çerçevede bizim amac›m›z;
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•

Her bireyi, deprem ve di¤er afetlerin yarataca¤›
tehlikeler hakk›nda bilinçlendirmek,

•

Her bireyi, içinde bulundu¤u tehlikeyi azaltmak için
neler yapabilece¤i konusunda e¤itmek,

•

Bireylere, afete haz›rl›¤›n aﬂamalar›n› tan›tmak ve
bireyleri afete haz›rl›k için gerekli ad›mlar› atmak üzere
cesaretlendirmek,

•

Her bireyin, kendisini bütünün bir parças› olarak
görmesine yard›mc› olmakt›r.
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I.1 AFET DENEY‹MLER‹M‹Z
Afetler hakk›nda düﬂündü¤ünüzde akl›n›za neler geliyor?
Afetlerin pek çok çeﬂidi vard›r. En büyük afetlerin pekço¤u do¤al
afetlerdir; su bask›nlar›, f›rt›nalar, kas›rgalar, volkanik patlamalar,
heyelanlar ve depremler. Afetlerin baz›lar› da insan eliyle meydana gelir;
yang›nlar, trafik kazalar›, kimyasal zehirlenmeler, terör olaylar›.
Ailenizi, mahallenizi, bölgenizi etkileyebilen afetleri düﬂündü¤ünüzde
akl›n›za neler geliyor? Geniﬂ nüfus kitlelerini etkileyen do¤al afetlerin en
kötülerinden birisi de depremlerdir. Depremler hakk›nda bilgi edindikçe,
pekçok afetten kendimizi nas›l koruyaca¤›m›z konusunda da bilgi sahibi
oluruz. Deprem nedir? Mahallemizde ve iﬂyerimizde ekonomik kay›plar›,
yaralanma ve ölümleri en aza indirmek için, deprem öncesi, s›ras› ve
sonras›nda neler yapmal›y›z?
Depremlerin ve içinde bulundu¤umuz risklerin ne oldu¤u, bir deprem
öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda, ölüm, yaralanma, mal kayb›, iﬂ ve
mahalle hasarlar›na karﬂ› neler yapmam›z gerekti¤i konular› ile ilgili
olarak geniﬂ halk kitlelerini ayd›nlatma amac› ile bu doküman
haz›rlanm›ﬂt›r.
•
•
•
•
•

Kocaeli, Düzce ya da baﬂka bir depremi yaﬂad›n›z m›?
Deprem bölgesinde yaﬂad›n›z m›?
Depremde ailenizden ya da arkadaﬂlar›n›zdan birini kaybettiniz mi?
Depremde ailenizden ya da arkadaﬂlar›n›zdan biri yaraland› m›?
Siz veya ailenizden ya da arkadaﬂlar›n›zdan biri depremde evini
ya da iﬂyerini kaybetti mi?
•
Deprem bölgesine gittiniz mi?
•
Deprem bölgesi hakk›nda bildiklerinizi televizyondan ve
gazetelerden mi ö¤rendiniz?
•
Aran›zda kaç›n›z gerçekten unutabilecek?
Bu gibi afetlerde yaﬂananlar asla unutulmaz.
1999 Kocaeli ve Düzce depremleri hepimizi derinden etkiledi. Bütün
dünyada insanlar, büyük bir felaketten sonra afete karﬂ› önlem almay›
ö¤rendiler. Dünyan›n her yerinde insanlar depremler hakk›ndaki en çok
ﬂeyi, büyük bir afetten SONRA ö¤rendiler.

I.2 TÜRK‹YE’DEK‹ DEPREMLER
Türkiye de korkunç depremlerden pay›na düﬂeni alm›ﬂt›r. Sormam›z
gereken soru bu ac›lardan ne ö¤renmemiz gerekti¤idir.
Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu gerçek bize son depremlerle en ac›
ﬂekilde hat›rlat›ld›. Art›k unutmamak, kendimizi korumak ve haz›rl›k
yapmak bizim elimizde. Dünyan›n bugünkü ﬂeklini almas› milyonlarca y›l
sürmüﬂtür, ancak uygarl›klar›n kurdu¤u insan yerleﬂimleri bir dakika
içinde yerle bir olabilmektedir. Dünyadaki di¤er insanlar gibi, bizler de
Türkiye’nin her yerinde deprem (ve di¤er afetlerin) tehlikesi ile karﬂ›
karﬂ›yay›z. Bu nedenle de risk alt›nday›z.
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Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin bat› ucunda yer alan Marmara Bölgesi,
yüksek sismik risk içeren bir co¤rafyada bulunmaktad›r. Tarihsel dönem
boyunca bu bölgede bir çok y›k›c› depremin meydana geldi¤i
bilinmektedir.
Bilgi notlar›nda, Türkiye’de depremlerin tarihini gösteren bir tablo yer
almaktad›r.

I.3 JEOLOJ‹K ZAMAN VE DEPREM B‹L‹M‹
Insanlar ancak bir ömür boyu yaﬂarlar ve bu yüzden düﬂüncemiz ony›llar,
nesiller ve belki de yüzy›llar ile s›n›rl›d›r. Ancak depremlerin zaman›
jeolojiktir ve yüzlerce, binlerce, milyonlarca y›ldan beri süregelmektedir.
Deprem Bilimi bu milyonlarca y›ll›k zaman diliminde yeni bir bilimdir ve
deneyim edindi¤imiz büyük olaylar say›ca azd›r. Ancak bilim adamlar›
ﬂimdiden baz› düzenli davran›ﬂ biçimleri keﬂfetmiﬂlerdir. Bunun
sonucunda, Marmara Denizi’nde önümüzdeki 30-50 y›l içerisinde büyük
bir deprem olaca¤› öngörülebilmektedir.
Jeolojik takvimde bu çok k›sa bir zaman dilimidir.
Japonlar, %30 olas›l›kla ya¤mur ya¤aca¤›n› duyduklar›nda, ﬂemsiyelerini
yanlar›na al›rlar. Biz de ﬂimdi, yaﬂam›m›zda %80 olas›l›kla büyük bir
depremle karﬂ›laca¤›m›z› biliyoruz. ﬁimdi harekete geçme zaman›.

I.4 DEPREMLER DÜNYANIN B‹RÇOK YER‹NDE
MEYDANA GELEN DO⁄AL OLAYLARDIR
Her y›l yaklaﬂ›k 3,500,000 deprem meydana gelir. Bunlar›n yaln›zca
1,000,000 tanesi kay›t edilebilir. Hissedilebilen deprem say›s› ise yaln›zca
34,000’dir.
Her y›l 800 adet orta büyüklükte (5.0-5.9) ve az hasara yol açan deprem
meydana gelir. Y›lda yaklaﬂ›k 120 adet güçlü deprem (6.0-6.9) biraz daha
fazla hasar verir. Ortalama bir y›lda, potansiyel olarak y›k›c› olan 18
deprem (7.0-7.9) olur. Ve her 10-20 y›lda bir felakete yol açabilecek bir
deprem (8.0-8.9) olur.
Kocaeli depreminden sonra olan baz› depremleri an›msayabilirsiniz.
Atina, Tayvan, Hindistan, Çank›r›, Afyon, Seattle. Peki, daha önce olan
depremleri sayabilir misiniz?
Depremlere olan bu yeni duyarl›l›¤›n›z kendinizi koruman›za yard›m eder.
Depremler dünyan›n birçok yerinde meydana gelir.
Depremler tarih boyunca belirli kuﬂaklarda ve dünyan›n birçok yerinde
meydana gelirler. ‹nsan topluluklar›n›n yerleﬂim alanlar› büyüdükçe,
depremlerin neden oldu¤u hasar ve kay›plar da artm›ﬂt›r. Ancak, ﬂu anda
kendimizi bu hasar›n büyük bölümünden koruyabilecek kadar bilgimiz
var ve bu nedenle depremler felakete dönüﬂmek zorunda de¤ildirler.
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I.5 DEPREM EFSANELER‹ / SÖYLENT‹LER‹
‹nsanl›¤›n kurmuﬂ oldu¤u her uygarl›k depremleri yaﬂam›ﬂ ve bir
ço¤u da deprem nedeniyle y›k›lm›ﬂt›r. Eski zamanlardan beri efsaneler,
anlamad›¤›m›z olaylar› aç›klayabilmek amac›yla toplumlar taraf›ndan
yarat›lm›ﬂlard›r.
Depremin nedeni eskiden ﬂöyle aç›klan›rd›: Dünya, öküzün boynuzlar›
üzerinde durmaktad›r. Öküz k›zd›¤› zaman kafas›n› sall›yor ve deprem oluyor.
Bugün bizler, yukar›daki efsaneden daha fazlas›n› aç›klayabiliyoruz.
Tektonik Plakalar Teorisi olarak bilinen bir bilimsel teori, depremleri
daha iyi anlamam›za yard›mc› olmaktad›r. Ayr›ca, art›k kendimizi nas›l
koruyabilece¤imizi de çok daha iyi biliyoruz.
Ancak bugünkü toplumlar›n da depremler hakk›nda modern efsaneleri
vard›r. Örne¤in, “depremler daima gece olur”, “beklenmedik pekçok
deprem vard›r”, “deprem havas›”... Ço¤u insan›n inanmak isteyece¤i
efsane, bir sonraki depremin ne zaman olaca¤›n› birilerinin bildi¤idir.
Tabii ki, e¤er çok fazla tahmin yap›l›rsa biri mutlaka tutacakt›r.
Her ne kadar uzun vadeli tahminler olsa da, ﬂu anda kimse k›sa vadede ne
zaman bir deprem olaca¤› hakk›nda tahmin yapma yetene¤ine sahip de¤ildir.
Modern efsaneler, kendimizi korumak için neler yapmam›z gerekti¤ini bize
unuttururlar. Art›k bu efsanelere de¤il, gerçeklere bakma zaman›.

I.6 TEKTON‹K PLAKALAR TEOR‹S‹
Tektonik Plaka Teorisi, bize depremlerin bilimsel aç›klamas›n› sunar.
Teoriye göre yerküre, çok a¤›r hareket eden, biribirine sürtünürken
kayalar› s›k›ﬂt›ran ve geren tektonik plakalardan oluﬂmuﬂtur. Bu
s›k›ﬂt›rma ve germe sonucunda muazzam bir bas›nç oluﬂur.
Dünyan›n yüzeyini oluﬂturan tektonik plakalar sürekli, ancak çok a¤›r
hareket ederler. Plakalar aksi yönlerde biribirlerini s›y›rarak geçiﬂirler.
Dünya hareket halinde oldu¤u için, sürtünme gücü, bu hareketin hemen
oluﬂmas›n› engeller ancak zaman içinde sürtünmeyi aﬂacak ve bir fay
hatt› boyunca boﬂalacak yeterli bas›nç birikir. (bu parmaklar›n›z›
ﬂ›klatmaya benzer – itme hemen hareketle sonuçlanmaz, ancak sonunda
sizin gücünüz sürtünme gücünü aﬂar ve ‘ﬂ›k’!). Ancak parmaklar›n›zdan
farkl› olarak, fay hatlar›n›n tamam› bir seferde ﬂ›klamaz. Dünyan›n d›ﬂ
kabu¤undaki gerilim, fay hatlar›n› kenarlar›ndan iter. Yüzeydeki
sürtünme kayalar› birarada tutar ve bu nedenle yandan itildiklerinde
hemen kaymazlar. Zaman içinde yeterince gerilim oluﬂtu¤unda kayalar
birden art›k tutunamaz ve dalgalar halinde enerji boﬂaltarak kayarlar.
Yer katmanlar› hemen hemen t›rnaklar›m›z›n büyüme h›z› ile ayn› oranda
hareket ederler – en h›zl› kayan fay hatlar› y›lda 2 mm ile 8 cm aras›nda
hareket ederler.
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Baz› önemli faylar›n varl›¤› özellikle aletsel sismolojinin baﬂlad›¤› 20.
yüzy›ldan itibaren ortaya konulmuﬂtur. Modern sismograflarla oluﬂan
a¤lar sayesinde birçok deprem kaydedilmiﬂtir. Depremlerin da¤›l›m› bu
faylar›n aktif olduklar›n›n bir göstergesi olmuﬂtur. Bunun yan›nda bu
faylarda oluﬂan özellikle büyük depremler yer yüzeyinde iz b›rakm›ﬂlard›r
(yar›klar ya da sarp uçurumlar gibi). Ancak gizli olan örtülü baﬂka faylar
oldu¤u gibi her an yeni faylar da ortaya ç›kabilir.

II DEPREM TEHL‹KELER‹ VE R‹SKLER‹

Türkiye’nin içinde bulundu¤u sismik riskleri gösteren Türkiye Deprem
Bölgeleri haritas› vard›r. Bu harita, ülkeyi, az ya da çok sars›nt› riski
alt›ndaki bölgeler olarak bölümlendirir. Harita bölgenin kabaca jeolojisini
belirtir. Bu ilginç ancak insan› yan›ltan bir haritad›r, çünkü içinde
bulundu¤umuz riskleri bize göstermez. Belli bir yerde belli bir risk
alt›nda olmam›z yaln›zca hangi sismik bölgede yaﬂad›¤›m›zla iliﬂkili bir
ﬂey de¤ildir.
‹çinde bulundu¤umuz riski etkileyen iki temel faktör vard›r:
a. Tehlike alt›nda bulunan de¤er

Örne¤in, ayn› büyüklükteki bir deprem, çölde ya da az say›da kiﬂinin
yaﬂad›¤› ﬂehir d›ﬂ›nda, büyük bir ﬂehirde yarataca¤›ndan daha az hasar
yarat›r. Yerleﬂim yerimiz büyüdükçe riskimiz artar.
b. Riskleri ve zarar görebilirli¤imizi azaltmak için ald›¤›m›z önlemler

Örne¤in Türkiye’deki son depremler, Japonya’dakinden 10 kat,
Kaliforniya’dakinden de 100 kat fazla can kayb›na yol açm›ﬂt›r.Aradaki
fark afet öncesinde zarar görebilirli¤imizi azaltmak için henüz yeterince
önlem almamam›zdand›r.
‹çinde bulundu¤umuz riskler nüfus yo¤unlu¤u, ekonomik ve do¤al
kaynaklar›n odaklanmas› ve yerine konulamaz de¤erde tarihi ve kültürel
hazinelerimizin olmas› ile ba¤lant›l›d›r.
Bir depremin büyüklü¤ünü olduktan k›sa bir süre sonra ö¤renebiliriz
ancak deprem riskini belirleyen 40’dan fazla faktör vard›r. Tehlikeler ve
riskler aras›ndaki bu farktan dolay›, büyüklük deprem hasar›n› anlamak
için en do¤ru yöntem de¤ildir. Gerçekte, Avrupa Makrosismik ﬁiddet
Ölçe¤i, depremin insan yerleﬂimlerinde yapt›¤› hasar› belirlemek için çok
daha faydal›d›r.
Fay hatlar›, uzun vadede deprem olas›l›¤›, yer (zemin) ﬂartlar›, inﬂaat
ﬂartlar›, can kurtama önlemleri, can ve mal kayb›n› azaltma çabalar›na
ba¤l› olarak, olas› riskler, art›k çok daha önceden kestirilebilinmektedir.

II.1 DEPREM TEHL‹KELER‹
Deprem tehlikelerini oluﬂturan çok çeﬂitli nedenler vard›r:
1. Sars›nt›n›n Gücü

Sars›nt›n›n gücü ya da yerin hareketi boﬂalan enerji ile iliﬂkilidir ve
büyüklük olarak ölçülür. Büyüklük artt›kça, biriken enerji miktar› daha
fazla olaca¤›ndan, aç›¤a ç›kan dalgalar daha uza¤a yay›lacak ve
dolay›s›yla etkilenen alan büyüyecektir.
Sismografik a¤ sars›nt›lar› kaydeder ve ölçer. Bu ölçümler k›r›lman›n
tam yerini yani k›r›lman›n baﬂlad›¤› yeri belirler.
K›r›lman›n baﬂlad›¤› nokta “odak” olarak adland›r›l›r ve genellikle
yeryüzeyinin kilometrelerce alt›ndad›r. Depremin merkezüstü oda¤›n
yeryüzündeki izdüﬂümünde yer al›r.
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2. Sars›nt›n›n Süresi

Büyük bir fay›n k›r›lmas› daha uzun sürer. Sars›nt›lar genelde depremin
büyüklü¤üne göre, 10 saniye ile 90 saniye aras›nda sürebilir. Binalar›n
sars›lma süresi uzad›kca meydana gelen hasar da büyür.
3. Deprem Merkezinden Uzakl›k (merkezden uzaklaﬂt›kça güç h›zla azal›r)

Faylar, bloklar›n birbirlerine göre yanal veya düﬂey hareketleri sonucu
meydana geldikleri için, deprem merkezinden uzaktaki bir çok noktada
hasar meydana gelebilir.
Büyük bir depremin etkili oldu¤u alan, o yerleﬂim yerinin depremin d›ﬂ
merkezine uzakl›¤›na göre de¤iﬂmektedir. Depremin d›ﬂ merkezi
yerleﬂim yerine ne kadar yak›n ise deprem o yörede o kadar fazla etkili
olacakt›r. Ancak depremin merkezinin uzakl›¤› artt›kça etki alan› da
azalacakt›r. Dolay›s› ile uzakl›k, depremin etki alan›n› ifade etmekte
önemli bir kriterdir.
4. Zemin (Yer) Cinsi

Sars›nt›lar yumuﬂak, dolgu ve ›slak zemin cinslerinde artarlar. Baz›
zeminlerde yer yüzeyi çökebilir ya da kayabilir. Yaﬂad›¤›n›z yerin zemin
cinsi bölgenizin genel jeolojik özelliklerinden daha önemlidir. Yeri
oluﬂturan kayaçlar›n cinsi ile ilgili yer araﬂt›rmalar› kanal› ile depremin
bina üzerindeki etkisi önceden tahmin edilebilir.
5. Depremin Odak Derinli¤i

Depremler derinliklerine göre s›¤, orta ve derin olarak s›n›fland›r›l›r.
Depremden sonra aç›¤a ç›kan enerji, s›¤ depremlerde derin odakl›
depremlere göre daha hasar yap›c› sonuçlar do¤urur.

II.2 DEPREM‹N VERD‹⁄‹ ZARARLARI ARTTIRAN
R‹SK FAKTÖRLERI
Deprem Riskleri, yerleﬂim birimlerini kurarken kulland›¤›m›z bilgiye
ba¤l›d›r. Bunlar:
1. Bina Tasar›m›, Malzemesi, ‹nﬂaat› ve Kullan›m›

Baz› cins binalar, depremlerde s›kça görülen yanal harekete dayan›kl›
de¤ildir. Bu cins yap›sal tehlikeler tasar›m ve inﬂaat aﬂamas›nda oldu¤u
gibi sonradan güçlendirme ile de azalt›labilir.
2. Yaﬂamsal Zarar Görebilirlik

Asfalt yollar›n ve di¤er ulaﬂ›m sistemlerinin, elektrik, su ve do¤algaz
hatlar›n›n tasar›m› ve güvenli¤i sizin içinde bulundu¤unuz riski de
etkileyecektir.
3. Yap›sal Olmayan Tehlikelerin Azalt›lmas›

Binalar›n içindeki uçabilen ve kayabilen nesnelerin sabitlenmesi için
al›nan önlemler, yaralanma ve maddi hasar miktar› üzerinde son derece
belirleyici olacakt›r.
4. Yang›n Önleme ve Yang›nla Mücadele Kapasitesi
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jeneratörler kullan›lmas›, kiﬂisel ve kamusal yang›n söndürme
becerilerinin edinilmesi önemli unsurlard›r.
5. ‹lk Müdahaleci Kapasitesi

‹nsanlar›n, arama ve kurtarma, ilk yard›m ve yard›m çabalar›n›n organize
edilmesi ve iletiﬂimi üzerine ald›klar› e¤itim ilk müdahaleci kapasitesi
için önemlidir.
Size verecek iyi bir haberimiz var: Tehlikeler konusunda yapabilece¤imiz
fazla bir ﬂey olmasa da riskler konusunda çok ﬂey yapabiliriz. Deprem
riskleri insanlar›n alaca¤› önlemlerle azalt›labilir.

II.3 ERKEN UYARI VE HIZLI MÜDAHALE S‹STEMLER‹
Erken Uyar› Sistemlerinin esas›, dalgalar›n yol alma zaman›na dayan›r.
E¤er yer hareketini hemen ölçüp, kayna¤›n› da hesaplayabilirseniz
(dalgalar aras›ndaki faz farklar›na bakarak), uzaktaki bir yere, birkaç
saniye sonra deprem dalgas›n›n ulaﬂaca¤› haberini vermek mümkündür.
Buna ba¤l› olarak, tam zaman›nda do¤al gaz, nükleer reaktör, elektrikli
tren ve köprü geçiﬂ sistemlerini otomatik olarak kapatabilecek bir sistem
geliﬂtirmek mümkündür. Ancak önce at›lmas› gereken iki büyük ad›m
var: bilgiyi edinebilmek ve an›nda cevap verecek güvenli otomasyon
sistemlerini geliﬂtirmek. Bu hem çok zahmetli hem de çok uzun bir iﬂtir.
Bu tür bir çal›ﬂma ‹stanbul’da Temmuz 2001 tarihinden itibaren
yürütülmeye baﬂlat›lm›ﬂt›r.
H›zl› Müdahale Sistemleri, acele gereksinim oldu¤u yerde yard›m
alabilmek için umut vaat etmektedirler. Çok say›da güçlü yer hareketi
ölçen cihazlar yerleﬂtirilerek (‹stanbul civar›na 120 adet) ve çok çeﬂitli
zarar görebilirlik parametrelerini hesaba katan risk haritalar›
kullan›larak, en çok hasar görecek alanlar› öngörebilmek mümkün
olacakt›r. Bu öngörüler, olay›n öncesinde ve hemen sonras›nda
senaryolar geliﬂtirerek yang›nla mücadele, ilk yard›m, arama ve
kurtarma ve yard›m çabalar›n›n, olay sonras›nda daha raporlar gelmeden
önce organize edilmesine yard›mc› olacakt›r.

II.4 SALLANDI⁄INDA ÇOK GEÇ OLACAK
E¤er hiç bir önlem almazsak, bir sonraki büyük depremde ‹stanbul’un
karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u riskler ﬂöyle tahmin edilmektedir:
Yaklaﬂ›k olarak toplam 700,000 çok katl›, donat›l› betonarme binadan 4050,000 adeti tamir edilemeyecek ﬂekilde hasar görebilir, 5,000 adeti
yamyass› olacak ﬂeklinde y›k›labilir.
E¤er hiç bir önlem almazsak, olas› can kayb› 40.000 – 50.000 kiﬂidir.
Bunun 4 kat› kadar da yaral› olacakt›r. Ve maddi hasar trilyonlarca TL
olacakt›r.
Önümüzdeki en zorlu iﬂ, içinde bulundu¤umuz riski anlamak ve meydana
gelecek can ve mal kayb›n› azaltmak için gerekli önlemleri almakt›r.
Ancak önlem al›rsak, bu zarar› azaltabiliriz.
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III.1 AFETE HAZIRLIK KÜÇÜK ADIMLARDAN
OLUﬁUR
Afete Haz›rl›k, herkesin kolayl›kla atabilece¤i ve atmas› gereken bir seri
küçük ad›m›n toplam›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Haz›rl›k bir gecede
yap›lmaz ve asla tamamlanmaz. Ama at›lan her küçük ad›m önemlidir.
Bunu ﬂöyle bir örnekle netleﬂtirebiliriz: Koridorda, çiviye as›l› bir aile
foto¤raf›n›z oldu¤unu varsayal›m. Bir deprem sonras›nda herkesin
hayatta oldu¤unu, yaralanmad›¤›n› ve evinizin de hala ayakta durdu¤unu
görmek sizi çok mutlu edecektir. Belki sadece o aile foto¤raf› yere
düﬂecek ve cam› k›r›lacak. Bu çok önemli de¤il. Ama tam o s›rada
çocu¤unuz koridorda size do¤ru koﬂarken aya¤› kesilirse onu kucaklay›p,
bir doktor bulup cam› aya¤›ndan ç›kartmak ve yaras›n› diktirmek üzere
d›ﬂar› koﬂars›n›z. Belki çok yak›n›n›zda bir yerde yüzlerce a¤›r yaral›
olacak. Sizin buldu¤unuz doktor, çocu¤unuzun aya¤›ndaki cam›
ç›kart›rken, belki de ölmekte olan baﬂka birine yard›ma gidemeyecektir.
Bu nas›l önlenebilir? Bir çivi yerine kanca uçlu vida kullanabilirsiniz.
Küçük bir nokta, ama küçük ad›mlar atmak çok önemlidir. Bir çift
L-profil kullanarak birilerinin hayat›n› kurtarabilirsiniz.
Deprem oldu¤unda hepimiz etkilenece¤iz. Bunun için, “Hepimiz Ayn›
Tak›mday›z”.

III.2 YAPISAL TEHL‹KELER VE R‹SKLER‹N
AZALTILMASI
ﬁimdi önce en büyük korkular›m›za bakal›m. Hepimiz Kocaeli ve Düzce
depremlerinde y›k›lm›ﬂ binalar›n ürkütücü görüntülerini gördük. Pekçok
insan en çok ölümün bu binalarda oldu¤unu düﬂünmektedir. Ama
rakamlarla ifade edilen gerçekler ﬂaﬂ›rt›c›d›r.
Türkiye’de tamir edilemeyecek ﬂekilde hasar görmüﬂ her binaya bir ölü
ve dört adet hastaneye kald›r›lm›ﬂ yaral› düﬂmektedir.
Afet bölgesindeki binalar›n sizce yüzde kaç› yamyass› olacak ﬂekilde
y›k›ld›? %75? %50? %25? %10? %5?
Hasar görmüﬂ BÜTÜN binalar›n içinde yaklaﬂ›k %5’i yamyass› olacak
ﬂekilde y›k›lm›ﬂt›r.
ﬁüphesiz, bu binalar›n y›k›lmas› rastlant› de¤ildir. Y›k›lan binalar deprem
bina yönetmeli¤ine uygun olmayan binalard›r.
Deprem bölgesinin tamam›nda nüfusun yaklaﬂ›k %1’i hayat›n› kaybetti.
Bu kabul edilemeyecek kadar büyük bir rakam. ﬁu anda sismik riski
yüksek bir bölgede yaﬂ›yorsan›z hayatta kalma ﬂans›n›z %99’dur. Ancak
bu yüzde, e¤er güvenli bir binada yaﬂ›yor ve çal›ﬂ›yorsan›z çok daha
yüksek, e¤er sa¤lam olmayan bir binada yaﬂ›yor ve çal›ﬂ›yorsan›z çok
daha düﬂüktür.
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Binalar› Do¤ru ‹nﬂaa Etmek
Binalar› güvenli hale getirmenin en kolay ve en ucuz yolu binalar›n
inﬂaat›n›n en baﬂtan do¤ru olarak yap›lmas›d›r. ‹stanbul gibi büyük ve
modern kentlerde, her 40 y›lda bir binalar›n hemen hepsi yenilenir. E¤er
ﬂimdi iﬂe baﬂlarsak 40 y›l sonra bütün binalar›m›z güvenli olur. Binalar›
depreme karﬂ› güvenli inﬂaa etmenin maliyeti, güvensiz binalar›n bir
deprem durumunda neden olaca¤› sorunlar ve getirece¤i maddi yükle
k›yaslanmayacak kadar azd›r.
Hiç bir bina depreme karﬂ› %100 dayan›kl› de¤ildir. Ancak, binalar›m›z›
içinde yaﬂayanlar›n can güvenli¤ini koruyacak ﬂekilde nas›l inﬂaa
edebilece¤imizi biliyoruz. Burada bile ayr›nt›lar önemlidir.

YAPILMASI GEREKENLER:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Binalar› profesyoneller (mimar ve mühendisler) tasarlamal›d›r ki
binan›n taﬂ›mas› gereken yük, kolonlar ve duvarlar aras›nda do¤ru
oranda da¤›t›labilsin. Aç›k ve geniﬂ hacimli, zemin katlar›nda üst
katlardaki yükü taﬂ›yacak kolonlar› olmayan binalar güvenli
olmayabilir.
Binalar deprem yönetmeli¤ine göre inﬂa edilmelidir.
Yer (zemin) ﬂartlar› bilinmelidir. ‹nﬂaat sahas›ndaki yer durumu
bilinmelidir, çünkü binalar bu ﬂartlara uygun olarak tasarlanmak
zorundad›r. Önemli olan zeminin en üst 30m’lik bölümüdür.
Do¤ru miktar ve kalitede inﬂaat malzemesi kullan›lmal›d›r.
Mühendislik tasar›m›nda öngörülmüﬂ miktar ve kalitede inﬂaat
malzemesi kullan›lmal›d›r. Her bina tasar›m›nda bu miktar ve
kalite belirtilir.
‹nﬂaat, e¤itimli ve gözetim alt›ndaki iﬂçiler taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Borular gibi yap›sal olmayan unsurlar esnek malzemeden olmal›
ve sallant› s›ras›nda hareket edebilmelidir. Asma katlar,
ayd›nlatma elemanlar›, ﬂofbenler, kalorifer petekleri, klimalar
ve tabelalar deprem olas›l›¤› düﬂünülerek binaya sabitlenmelidir.

YAPILMAMASI GEREKENLER:
1.
2.
3.

4.

Binan›n tasar›m› de¤iﬂtirilmemelidir. Yük taﬂ›yan kolonlar›n,
duvarlar›n y›k›lmas› ya da kesilmesi binay› güvensiz hale getirir.
‹zinsiz kat inﬂaa edilmemelidir.
Malzemeler de¤iﬂtirilmemelidir. Tasar›mda belirtilmemiﬂ
malzemeler kullan›lmamal›d›r. Çok fazla ya da çok az veya yanl›ﬂ
cinste inﬂaat demiri kullan›lmamal›d›r. Bu betonunuzu
güçsüzleﬂtirir.
Bina inﬂaa edildi¤inden farkl› bir amaç için kullan›lmamal›d›r.
Örne¤in, depo, kütüphane, fabrika, okul, spor salonu amac›yla
inﬂaa edilmiﬂ binalar normal bir ev ya da ofisten çok daha fazla
yük taﬂ›mak üzere tasarlan›rlar.
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Denetleme ve Güçlendirme
E¤er güvenli¤inden emin olmak istiyorsan›z, binan›z› yetkin bir
mühendise denetletin. E¤er yönetmeli¤e göre inﬂaa edilmemiﬂse,
binan›z›n güçlendirilme olas›l›¤›n› ö¤renin.
Bir mühendisin sormas› gereken sorular ﬂunlard›r:
•

Binan›z›n üzerinde bulundu¤u zemin sa¤lam m›? Güçlü ve derin
bir temel var m›?
•
Kolonlar ve kiriﬂler binan›n gücünü taﬂ›yacak ﬂekilde inﬂaa
edilmiﬂ mi?
•
Güvenli olmayan zemin kat var m›? Örne¤in uygun destek sistemi
(kolonlar) olmayan geniﬂ mekanlar, büyük cam pencereler,
yüksek tavanlar gibi ?
•
Kolonlar olmalar› gereken yerdeler mi? Kesilmiﬂ kolon var m›?
•
Yeterli ve kaliteli inﬂaat malzemesi kullan›lm›ﬂ m› ?
•
Çelik çerçeveler, duvarlar, ara katlar ve tavanlar biribirlerine
do¤ru ﬂekilde ba¤lanm›ﬂlar m›?
•
Binadaki duvarlarda derin çatlaklar var m›?
•
Ya bacalar? Onlar güçlendirilip alttan desteklenmiﬂ mi?
En küçük güçlendirme programlar› dahi kolon eklenmesi ve bina
donat›lar›n›n güçlendirilmesi ile hayat kurtarabilirler. Güçlendirme
binan›z› kurtarmasa bile bir çok hayat› kurtaracakt›r.
Yaﬂam güvenli binalar› artt›rma çal›ﬂmalar› okullar, hastaneler ve kamu
binalar›ndan baﬂlat›lmal›d›r. 1976 y›l›ndan önce yap›lan veya temel kaz›
ruhsat› al›nan, 5 kattan fazla olan binalar özellikle incelenmelidir.

Binan›n Y›k›m›
E¤er bir bina deprem yönetmeli¤ine göre inﬂaa edilmemiﬂse, ve binada
can güvenli¤i sa¤layacak güçlendirme yap›lam›yorsa, o zaman y›k›lmas›
gerekir. Bu binalar yaln›zca içlerinde yaﬂayan ya da çal›ﬂanlar için de¤il
ayn› zamanda binan›n yak›n›ndakiler için de tehlike arz ederler.
Maliyetli olmakla birlikte, gerekti¤inde ölüm ve yaralanmalar›
engellemek için bir çok binan›n y›k›lmas› gerekecektir.
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III.3 YAPISAL OLMAYAN TEHL‹KELER VE
R‹SKLER‹N AZALTILMASI
‘Yap›sal Olmayan Unsurlar’ nelerdir? Bunlar binan›n taﬂ›y›c› sistemine
ait olmayan unsurlard›r. Kolonlar, kiriﬂler ve duvarlar d›ﬂ›ndaki hemen
herﬂeydir. Örne¤in, ayd›nlatma, havaland›rma, ›s›tma sistemleri, mobilya
ile di¤er aksam bunun içine girer.
Bir depremde meydana gelen hasar›n yaklaﬂ›k yar›s› yap›sal olmayan
nedenlerden kaynaklan›r. Yap›sal olmayan hasar can kayb›na,
yaralanmalara, tarihi ve kültürel miras›n kaybedilmesine ve büyük
ekonomik zarara neden olabilir.
Yap›sal olmayan hasarlar, hastaneleri ve itfaiyeleri kullan›lamaz hale
getirebilir. Bu yüzden de daha çok can kayb› olabilir. Yap›sal olmayan
hasar nedeniyle okullar aylarca kapal› kalarak genç insanlar›n
hayatlar›nda çok önemli olan bir zaman kayb› olabilir. Ofis cihazlar› ve
iﬂ makinelerinin hasar görmesi, iﬂ yerlerinin kapanmas›na ve dolay›s›yla
insanlar›n iﬂsiz kalmas›na neden olabilir. Bu cins hasar ayn› zamanda
yiyecek ve di¤er önemli malzeme stoklar›n›n, hammaddelerin ve tüketim
malzemelerinin kayb›na yol açarak ticarethanelerin kapanmas›na yol
açabilir.
Kayabilecek ve düﬂebilecek eﬂyalar› sabitleyecek baz› küçük önlemler
alarak, evinizde ve iﬂyerinizde bir iki ufak de¤iﬂiklik yaparak,
hayatlar›m›z›, iﬂlerimizi ve edinmek için çok çal›ﬂt›¤›m›z di¤er her
ﬂeyi az bir maliyetle güvenceye alabiliriz.
Kendimizi, sallanaca¤›n› kesin olarak bildi¤imiz bir teknenin içindeymiﬂ
gibi düﬂünmeliyiz. Esnek olmayan ya da kay›p düﬂebilecek her ﬂey
tehlikeli olabilir. Bu özellikle uyudu¤umuz, çal›ﬂt›¤›m›z ve bol zaman
geçirdi¤imiz di¤er mekanlarda çok önemlidir.
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III.4 B‹Z HAZIRLANIYORUZ, YA S‹Z?
DEPREM TEHL‹KE AVI
Deprem Tehlike Av› ile baﬂlamak iyi bir noktad›r. Burada amac›m›z,
kay›p düﬂerek bize zarar verebilecek eﬂyalar› belirlemek ve yerlerini
de¤iﬂtirmektir.
Yönerge: “Lütfen, elinizdeki herﬂeyi b›rak›n. Arkan›za yaslan›n ve rahat
oturun. ﬁimdi, evinizde oldu¤unuzu düﬂünün.
Salondans›n›z ve etraf›n›za dikkatle bak›yorsunuz. Güçlü bir sars›nt›
s›ras›nda düﬂüp, kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eﬂyalar var... Bu
eﬂyalar düﬂerek ve kayarak size ve aile üyelerine nas›l zarar verebilirler...
Bu eﬂyalar›n isimlerini zihninizde tutun...
ﬁimdi mutfa¤a gidiyoruz... Mutfaktas›n›z ve etraf›n›za dikkatle
bak›yorsunuz. Burada da düﬂebilecek ve kayabilecek pek çok eﬂya var.
Akl›n›zda bulunsun, dolap kapaklar› sars›nt› ile aç›labilir, dolaplar
devrilebilir, a¤›r mutfak eﬂyalar› döﬂeme üzerinde hareket edebilir.
Banyodas›n›z ve etraf›n›za dikkatle bak›yorsunuz.
Yatak odas›ndas›n›z ve etraf›n›za dikkatle bak›yorsunuz.
Genel olarak evinizi düﬂünün. Ç›k›ﬂ yollar›nda, koridorlarda, kap›
arkalar›nda büyük bir sars›nt› s›ras›nda düﬂüp, kayabilecek küçüklü
büyüklü ne tür eﬂyalar var... Bu eﬂyalar düﬂerek ve kayarak size ve aile
üyelerine nas›l zarar verebilirler... Bu eﬂyalar›n isimlerini zihninizde
tutun.”
Az önce, evinizde yapt›¤›n›z k›sa gezinti s›ras›nda düﬂüp kayarak size ve
ailenize zarar verebilecek neler buldunuz?
Tüm aile üyeleri ile birlikte lütfen ekteki Deprem Tehlike Av› formunu
kullanan›n. Ailenizle evi dolaﬂ›n ve buldu¤unuz tehlikelerin listesini
ç›kar›n. Her bir tehlikeyi gidermek için neler yapabilirsiniz aran›zda
tart›ﬂ›n. Her bir tehlikeyi gidermek için ne tür malzemelere gerek
duyuyorsunuz buna karar verin. Bunlardan hangilerinin en önemli
oldu¤una karar verin. Her bir tehlikeyi giderdikten sonra kay›t edin.
Bazan, sadece bir parça mobilyan›n yerini de¤iﬂtirerek tehlikeyi
giderebilirsiniz. Yata¤›n›z› pencerelerden uzak yere koyun. Yata¤›n›z›n
üzerine denk gelen a¤›r eﬂyalar› veya ç›k›ﬂ yolu üzerindeki eﬂyalar›
sabitleyin.
Deprem Tehlike Av› çal›ﬂmas›n› yaparken önceliklerinizi belirleyin:
1. Yaﬂamsal tehdit yaratacak olan eﬂyalar›n sabitlenmesi.
Örne¤in; yatak odas›ndaki giysi dolaplar›
2. Ekonomik kay›p yaratacak olan eﬂyalar›n sabitlenmesi
Örne¤in; bilgisayarlar
3.Yaﬂam›n›z› kolaylaﬂt›ran ya da sizin için önemli olan eﬂyalar›n
sabitlenmesi. Örne¤in; aile yadigar› biblo, vazo gibi eﬂyalar
Yap›sal olmayan hasarlar›n giderilmesi çal›ﬂmas›na devam etmek için,
Deprem Tehlike Av› formunu gözden geçirirerek, neler yapaca¤›n›z›
kontrol edin.
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Deprem tehlike av› tüm aile üyelerinin kat›l›m›yla evde baﬂlat›lmal›d›r. Evin her yeri, oda oda
dolaﬂ›l›p sars›nt› s›ras›nda nelerin tehlike yaratabilece¤i öngörülmelidir. Aile üyelerinin evde en
çok zaman geçirdi¤i yerler kontrol edilmelidir. Örne¤in, aile üyelerinin uyudu¤u, yemek yedi¤i,
çal›ﬂt›¤› ve oyun oynad›¤› yerler. Bir araﬂt›rmac› gibi çal›ﬂarak yap›lmas› gerekenler bir liste
halinde s›ralan›p, bulunan tehlikeler giderilene kadar takip edilmelidir.
Deprem Tehlike Av› çal›ﬂmas›n› yaparken, önceliklerinizi belirleyin.
1. Yaﬂamsal tehdit yaratacak olan eﬂyalar›n sabitlenmesi. Örne¤in; yatak odas›ndaki giysi dolaplar›
2. Ekonomik kay›p yaratacak olan eﬂyalar›n sabitlenmesi. Örne¤in; bilgisayarlar
3. Yaﬂam›n›z› kolaylaﬂt›ran ya da sizin için önemli olan eﬂyalar›n sabitlenmesi. Örne¤in; aile
yadigar› biblo, vazo gibi eﬂyalar

•
•

•
•
•
•
•
•

Yaﬂad›¤›n›z mekanlarda kayabilecek ve düﬂebilecek her ﬂey
kontrol edilmelidir.
Yükse¤e yerleﬂtirilmiﬂ herhangi bir eﬂya var m›? E¤er varsa bu
en k›sa boylu aile üyesinin baﬂ hizas›ndan daha aﬂa¤›da bir yere
indirilmelidir.
Mobilyalar vida ile duvara sabitlenmelidir.
Duvardaki resimler kanca vidalarla güvenli ﬂekilde as›lmal›d›r.
Avizelerin sa¤lam ﬂekilde tavana as›lmas› sa¤lanmal›d›r.
Mutfak dolaplar›n›n kapaklar›na sars›nt› s›ras›nda aç›lmas›n›
önlemek için kap› mandallar› tak›lmal›d›r.
Tüm zararl› ve yang›n nedeni olabilecek maddeler kontrol
edilmeli ve güvenlik önlemi al›nmal›d›r.
Su ›s›t›c›lar› duvara s›k›ca sabitlenmelidir.

Buldu¤umuz tehlikeler:

Düzeltilme tarihi:

B i z H a z › r l a n › y o r u z ! Baﬂar›lar dilerim. - Prof. Dr. Ahmet Mete Iﬂ›kara
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A‹LE AFET HAZIRLIK PLANI:
Deprem Tehlike Av›’n›n ard›ndan, Aile Afet Haz›rl›k Plan› gelmektedir.
Aile Afet Haz›rl›k Plan›, aile toplant›s› ile baﬂlar.
Aile Toplant›s›:

Depreme haz›rl›k olarak, okul ça¤›ndaki çocuklar da dahil olmak üzere
tüm aile üyelerinin kat›l›m› ile bir aile toplant›s› yap›l›r. Bu toplant›da
deprem öncesi haz›rl›klar, deprem s›ras›nda ve sonras›nda öncelikle
yap›lacaklar ele al›n›r.
Güvenli Yerler:

Bulundu¤unuz mekanlarda tehlikeli yerleri belirleyin; örne¤in; pencere
önleri, as›l› duran büyük ve a¤›r ayd›nlatma araçlar›, büyük , a¤›r ve
devrilebilen eﬂyalar›n yan›, ocak gibi yang›na neden olabilecek eﬂyalar›n
yan›ndan uzak durun.
Korunabilece¤iniz daha güvenli yerleri belirleyin; örne¤in; sa¤lam bir
masan›n alt›, sa¤lam bir koltuk ya da divan›n yan›baﬂ›, yata¤›n›z›n yan›,
bir köﬂedibi ya da iç duvarlardan birinin yan›. Çömelip, kapan›p,
tutunmak için en güvenli yeri bulun.
Ç›k›ﬂ Yollar›:

Ola¤an ç›k›ﬂ yollar›n› ve belki de ilk anda akl›n›za gelmeyen pencereler
ve arka kap›lar gibi di¤er ç›k›ﬂ yollar›n› belirleyin. E¤er pencerenizde
demir parmakl›k varsa, bunlar› kesmeniz gerekebilece¤ini düﬂünerek,
bina içinde demir kesece¤i bulundurun.
Düﬂüp, kayarak kap›, koridor gibi ç›k›ﬂ yollar›nda engel oluﬂturacak
eﬂyalar varsa bunlar› kald›r›n. Örne¤in, kap› arkalar›nda rulo halinde
duran hal›, elektrik süpürgesi gibi eﬂyalar, koridorlardaki kitapl›klar.
Su ve Yiyecek:

Su yaﬂamsal bir gereksinimdir. Deprem s›ras›nda hem sokaklardaki hem
de evimize su getiren pek çok su borusunun k›r›laca¤› beklenebilir. Su,
pek çok kaynaktan kirlenebilir. Depremin hemen ard›ndan e¤er eviniz
sa¤lamsa banyo küvetini ve lavaboyu su ile doldurup yedek su kayna¤›
oluﬂturabilrsiniz. Bu s›rada su kayna¤› kesilebilir.
Alternatif su depolanmas› esast›r. Her kiﬂi için günlük dört litre su
depolay›n. Bu miktar en az üç gün için haz›rlanmal›d›r. E¤er bir haftal›k
su depolanabilirse çok iyi olur. Bu miktardaki su, içmek, yemek
haz›rlamak, diﬂ f›rçalamak, di¤er asgari hijyenik gereksinimler ve ufak
çapta bulaﬂ›k y›kamak için gereklidir. Suyu, sa¤lam, ›ﬂ›k almayan, testi
veya ﬂiﬂede depolay›n. ‹çine su koydu¤unuz plastik bidonlar› beton zemin
üzerine b›rakmay›n.
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Tesisatlar›n Kapat›lmas›:

Elektrik, gaz ve su vanalar›n› kapat›n. Bir deprem sonras›ndaki en büyük
tehlike yang›nd›r. ‹lk tehlike gaz s›z›nt›s›d›r. Gaz vanalar›n› en önce
kapat›n. Gaz s›z›nt›s› tehlikesi geçtikten sonra, elektrik kablolar›nda bir
kopma tehlikesi varsa, elektrik ﬂalterini kapat›n. Tüm elektrikli aletleri,
elektrik yeniden geldi¤inde bozulmalar›n› önlemek için, prizden çekin.
E¤er su borular›nda hasar varsa, su vanalar›n›n da kapat›lmas›
gerekebilir. Bu vanalar› kapatmay› ailenizin her üyesi ö¤renebilir.
Buluﬂma Noktalar›:

Ev içinde, ev d›ﬂ›nda ve mahalleniz d›ﬂ›nda tekrar biraraya gelebilece¤iniz
yerler belirleyin. Deprem oldu¤unda bütün aile üyeleri birarada
olamayabilir. E¤er birbirinizi tekrar nerede bulaca¤›n›z› bilirseniz, içiniz
rahat olacakt›r. Birbirinize ulaﬂmak çok zaman alabilir ve önce
yak›n›n›zda yard›m etmeniz gereken di¤er insanlar olacakt›r. Ancak bu
plan ailenizle yeniden buluﬂma konusunda panik yaﬂaman›z›
engelleyecektir.
Önce ev içinde tekrar buluﬂaca¤›n›z bir yer belirleyin. Ç›k›ﬂ yolu üzerinde,
güvenli ve merkezi bir yer olsun. Sars›nt› durduktan sonra ailece
buluﬂaca¤›n›z yer buras› olacakt›r. Sonra binan›z›n d›ﬂ›nda, mahalleniz
yeterince güvenliyse, tehlikelerden uzak buluﬂabilece¤iniz bir yer seçin.
Bu, bir park ya da meydan olabilir. Son olarak da mahallenizin güvenli
olmamas› ya da oradaki buluﬂma yerine ulaﬂamaman›z durumunda,
mahalleniz d›ﬂ›nda buluﬂaca¤›n›z bir yer belirleyin. Bir çok kiﬂi için bu,
çocuklar›n›n devam etti¤i okul, ya da aile üyelerinin bildi¤i bir akraban›n
evi olacakt›r.
Çocuklar›n›zla, bir deprem sonras›nda siz ya da sizin ad›n›za bir
akraban›z ya da bir arkadaﬂ›n›z onlar› almak üzere ulaﬂana kadar
okuldan kesinlikle ayr›lmayacaklar›n› planlamal›s›n›z.
Aile bireylerinin birbirlerini haberdar etmek amac›yla mesaj
b›rakabilecekleri yerler belirleyin. Ayr› yerlere olman›z durumunda ve
evde olmad›¤›n›z durumlarda ailenize sizi nerede bulabileceklerine dair
haber b›rakabilirsiniz.
Evde olmad›¤›n›z› baﬂkalar›n›n bilmesini istemeyebilirsiniz. Bu yüzden
mesajlar› b›rakaca¤›n›z yerler, bir taﬂ›n alt›, teneke kutu ya da arka
bahçe gibi gözden uzak, gizli, sadece aile üyelerinizin bildi¤i yerler
olabilir.
Bölge d›ﬂ› ba¤lant› kiﬂisi:

Bir afet sonras›nda bütün telefon hatlar›n›n aç›k olmas› yard›m
ça¤r›labilmesi aç›s›ndan çok önemlidir. Oysa telefon hatlar› hasar ve
aﬂ›r› yüklenme nedeniyle kilitlenmektedir. Hem yerel hatlar hem de
baﬂkent hatlar› yo¤un olarak kullan›lacakt›r. Bu yüzden hem
oturdu¤unuz bölge, hem de baﬂkent d›ﬂ›nda bir irtibat kiﬂisi seçin ve bu
kiﬂiyi bölge d›ﬂ› ba¤lant› kiﬂisi olarak belirleyin. Bu kiﬂiye sizi merak
edecek bütün arkadaﬂ ve akrabalar›n›z›n telefon numaralar›n› verin.
Arkadaﬂlar›n›za da bu kiﬂinin telefon numaras›n› verin. Bundan sonra iyi
oldu¤unuzu bildirmek için yaln›zca bir telefon konuﬂmas› yapman›z
yeterli olacakt›r ve bölge d›ﬂ› ba¤lant› kiﬂiniz gerisini halledecektir. Daha
sonra bu kiﬂiye tekrar ulaﬂ›p sizi arayan kiﬂiler hakk›nda bilgi alman›z da
kolay olacakt›r.
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Aile üyeleri yer, isim, adres ve telefon numaralar›n› daima üzerlerinde
bulundurmal›d›rlar.
Önemli evraklar›n haz›rlanmas›:

Düﬂünün ki, bir afet sonras›nda evinize bir daha asla giremediniz.
O zaman yaﬂam›n›z› devam ettirebilmek için hangi belgelere gerek
duyars›n›z? Deprem s›ras›nda belgelerinizin kaybolmas›n› önlemek için
birer kopyalar›n› haz›rlay›n. Bunlar› bölge d›ﬂ›ndaki bir akraban›za
gönderin veya su geçirmeyen bir torbada ayr› bir yerde saklay›n. (Banka
defterleri, kimlik kartlar›, bono ve iﬂ belgeleri, okul diplomalar›,
pasaport)
Yata¤›n›z›n yan›nda fener, iﬂ eldiveni ve ayakkab› bulundurun:

Depremin gece olmas› durumunda, ç›k›ﬂ yolunuzu bulmaya çal›ﬂ›rken
ellerinizi ve ayaklar›n›z› koruman›z gerekebilir. Bunun için, yata¤›n›z›n
yan›nda fener, ayakkab›/güçlü terlik ve iﬂ eldiveni bulundurun.
Bunlar› yata¤›n›z›n alt›na plastik bir torba içinde koyun ki depremi
hissetti¤iniz anda hemen uzan›p alabilesiniz. Karanl›k bir odada bunlara
kolayl›kla eriﬂmek için bir kaç kez deneme yap›n.
‹lk Yard›m Seti:

‹lk yard›m çantas›nda bulunmas› gereken ﬂeylerin ayr›nt›l› listesi, ekteki
bilgi notunda bulunmaktad›r. Bunlar› günlük ilk yard›m ihtiyaçlar›n›z için
de kullanabilirsiniz, ancak malzemeler kullan›ld›kça ya da tarihleri
geçtikçe yenileyin.
Bir depremden sonra asla ateﬂ kullanmay›n:

Depremden sonra gaz kaça¤› olmad›¤›ndan emin olmadan kibrit, çakmak
gibi k›v›lc›m yaratabilecek ateﬂ kaynaklar›n› kullanmamam›z gerekir.
Sa¤l›kla ilgili acil durumlar d›ﬂ›nda telefonu KULLANMAYIN!

Depremden sonra acil müdahale gerektirecek bir durum yoksa telefon
hatlar›n› meﬂgul etmeyin, baﬂkalar›n›n bu hatlara gereksinimi olabilir.
Deprem s›ras›nda telefon ahizeleri yerlerinden oynayabilir. Deprem
sonras›nda ahizeleri tekrar yerine yerleﬂtirmek, telefon hizmetinin daha
çabuk normale dönmesine yard›mc› olacakt›r.

Acil Durum ‹htiyaçlar›n›n Haz›rlanmas›
Acil durumda kullanaca¤›n›z ihtiyaçlar›n›z› depolayabilece¤iniz bir yer
oluﬂturun. E¤er mümkünse bunlar› evinizin d›ﬂ›nda, su ve havadan
koruyacak bir kutunun içinde saklay›n. E¤er bu mümkün olmazsa
evinizin içinde bunlar için bir yer ayarlay›n. Bu malzemeleri sürekli
yenileri ile de¤iﬂtirerek taze olmalar›na özen gösterin.
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Kiﬂisel Deprem Çantas›:

Ailenizin hayatta kalmas› için gerekli malzemeleri haz›rlaman›z çok
önemlidir. Binay› tahliye etmeniz gerekmese de, kendinizi tekrar güvende
hissedene kadar d›ﬂar›da kalmay› tercih edebilirsiniz. Bu yüzden söz
konusu malzemelerin yan›n›zda olmas› çok önemlidir. Ayr›ca benzer bir
çantay› da, evinizde olmaman›z durumunda, araban›z ve iﬂyerinde
bulundurman›z faydal› olacakt›r.
Çantada bulunmas› gerekenler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su
Enerji veren yiyecekler
Yedek pilleri ile radyo
Fener
Yedek piller
‹lk yard›m çantas›
Bir kat giysi
Bir miktar para
Çok amaçl› çak›
Düdük
Kalem, ka¤›t
‹çinde önemli telefon numaralar›n›n ve iletiﬂime geçilecek
kiﬂilerin bilgilerinin bulundu¤u su geçirmeyen bir dosya.

Okuldaki ö¤renciler için de bir acil durum çantas› haz›rlan›rken içindeki
malzemeler ﬂunlar olmal›d›r:
•
Ö¤rencilerin aileleri ile ilgili bilgiler
•
Aile foto¤raf›
•
Küçük bir oyuncak
•
Yiyecek
•
Bir ﬂiﬂe su
Okullar bu malzemelerden kendi ihtiyaçlar›ndan fazla
bulundurmal›d›rlar. Her okulun bir Acil Durum Yönetim Sistemi
olmal›d›r.
Her alt› ayda bir plan›n›z› gözden geçirin. Haz›rl›k çantan›zdaki pilleri,
reçeteli ilaçlar›, su ve yiyece¤i de¤iﬂtirin. Bu iﬂlemi elektrik tasarrufu için
saatlerin yeniden düzenlendi¤i haftasonu yapabilirsiniz.

19

A‹LES‹ AFET HAZIRLIK PLANI

Tamamlanma tarihini yazın:
Bu konuda bir aile toplantısı yaptık.
Evde ve her odada en güvensiz yerleri belirledik. (pencere önleri, büyük, a¤›r ve devrilebilen
eﬂyalar›n yan›, ocak gibi yang›na neden olabilecek eﬂyalar›n yan›)
Evdeki ve binadaki ç›k›ﬂ yollar›n› belirledik.
Özürlüler, bebekler, küçük çocuklar, yaﬂlılar, dilimizi bilmeyenler ve evcil hayvanlar için
gerekli özel erzak ihtiyacını göz önünde bulundurduk.
Bir hafta yetecek kadar su (1 gün: 4 litre/kiﬂi baﬂ›), ve üç gün yetecek kadar yiyecek sto¤umuz var.
Elektrik, su ve do¤algaz vanalar›n› kapatmayı biliyoruz.
Bölge ve baﬂkent dıﬂında ba¤lant› kuraca¤ımız kiﬂi/kiﬂilerin telefon numaralarını biliyoruz.
Bunlar:
Tekrar nasıl buluﬂaca¤ımızı biliyoruz.
Evin içinde:
Evin dıﬂ›nda:
Mahallemizin dıﬂında:

Yangın söndürücülerini nasıl kullanaca¤ımızı biliyoruz.
Yataklarımızın yanında el feneri, ayakkabı bulunduruyoruz.
‹lk yardım çantamız var.
Hayatımızı sürdürecek gereksinimlerimizi toparlayıp, deprem çantalarımızı hazırladık.
(el feneri, pil, pilli radyo, ilk yard›m çantas›, giysi, nakit para, çak›, düdük, 1 hafta yetecek
kadar reçeteli ilaç, ka¤›t ve kalem, önemli telefon numarlar›n› içeren poﬂet)
Önemli evraklarımızın kopyalarını deprem çantam›za koyduk ya da bölge d›ﬂ›nda bir
yak›n›m›za gönderdik.
Deprem sonrasında çevremizde gaz sızıntısı olmadı¤ından kesinlikle emin olana kadar çakmak,
kibrit ya da bunun gibi yang›na neden olabilecek benzer ﬂeyler kullan›lmayaca¤›n› ö¤rendik.
Bu bilgiyi tanıdı¤ımız herkese yaymaya baﬂladık.
Deprem sonrasında telefonu yalnızca acil durumlarda kullanmamız gerekti¤ini ö¤rendik.
Bu ﬂekilde hatlar o anda en çok ihtiyaç duyanlar için açık tutulacaktır. Bilgilenmeyi TV ve
radyo kanal› ile yapaca¤›m›z› ö¤rendik.
Deprem Tehlike Avı çalıﬂmamızı bitirdik. Olası tehlikelerin önlemlerini aldık.
Her altı ayda bir, plan›m›z› gözden geçirmeyi planladık.
ad/soyad
adres
e-mail
telefon

tarih

B i z H a z › r l a n › y o r u z ! Baﬂar›lar dilerim. - Prof. Dr. Ahmet Mete Iﬂ›kara
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III.5 DEPREM TATB‹KATLARI
‹nsan beyni acil durumlara en ilkel üç ﬂekilde tepki verir: kavga, kaç›ﬂ,
donup kalmak. Bunlar›n hepsi panik belirtileridir. Binalar ve kentlerde
yaﬂayan bizler için bu tepkiler pek iﬂe yaramamaktad›r. Panik olmamak
için tepkilerimizi planlamal›y›z.
Evde, okulda ve iﬂyerinde deprem tatbikat› yapmal›y›z.
Deprem oldu¤unda, alt›n›zdaki kat› toprak bir kaç dakika için bir gemi
gibi sallan›p, ç›rp›n›r. Sallanma hafif baﬂlayabilir ancak daha sonra sert
bir vuruﬂla yerinizden s›çrars›n›z; sanki binan›za bir kamyon çarpm›ﬂ gibi
olur. Daha sonra kayma ve sallanma hissedersiniz. E¤er yer sars›nt›s›n›n
en güçlü oldu¤u noktaya yak›nsan›z, yerinizden k›p›rdaman›z pek
mümkün olmayacakt›r. Sakin olun ve sars›nt›n›n dalgalar›n›n ritmini
takip edin. E¤er sakin olur ve kendinizi düﬂen eﬂyalardan sak›n›rsan›z,
bu sars›nt›y› kazas›z belas›z atlat›rs›n›z.
Kurallar basittir. Herkesin yapmas› gereken ﬂunlard›r:
Çömel, Kapan, Tutun

•
•
•
•
•

Güvenli bir yer bulup çömelin.
Baﬂ›n›z› ve boynunuzu koruyacak ﬂekilde kapan›n.
Güvenli bir yere tutunun.
Derin derin nefes alarak sakinleﬂmeye çal›ﬂ›n.
Sars›nt› geçinceye kadar oldu¤unuz yerde kal›n.

Çömel, e¤ilmeniz anlam›na gelir. Kapan, baﬂ›n›z› ve ensenizi koruman›z
gerekti¤ine iﬂaret eder. Tutun, düﬂmemeniz için sabit bir yeri tutman›z›
ö¤ütler.
Sa¤lam bir masan›n alt›nda, yata¤›n›z›n veya bir divan›n yan›na veya bir iç
duvar›n ya da köﬂenin dibinde çömelin, kapan›n ve tutunun.
Nerede güvenli olaca¤›n›z hakk›nda düﬂünmek için zaman›n›z
olmayacak. Bunu önceden düﬂünmelisiniz ki çabuk, kendili¤inden ve
do¤ru ﬂekilde tepki verebilesiniz.
Peki, nas›l? Al›ﬂt›rma yaparak. Okulunuzda ya da iﬂyerinizde düzenli
deprem tatbikatlar› yapmal›s›n›z. Ayr›ca evinizde de arada s›rada
deprem tatbikat› oyununu oynayabilirsiniz. Bu oyunu ﬂimdi oynamak
hem sizi hem de ailenizi ciddi yaralanmalardan koruyabilir.

Kurallar:
1.
2.

Her odadaki en güvenli yerleri belirleyin. Her odaya ﬂahsen gidin
ve pozisyonunuzu tekrar edin.
Bu ilk denemeyi izleyen günlerde sürpriz deprem tatbikatlar›
düzenleyin. Oturma odas›ndan ya da mutfaktan “DEPREM!” diye
ba¤›r›n. Ailenizin her üyesi en yak›n›ndaki güvenli noktaya
yönelerek tepki vermelidir. Orada bir dakika boyunca kal›n. Sonra
ev içinde belirlemiﬂ oldu¤unuz buluﬂma noktas›na gidin. Bir ya da
iki dakika sonra “ARTÇI!” diye ba¤›r›n ve ayn› ﬂeyleri tekrar edin.
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3.

Ayda bir kere çocuklar›n›zdan biri beklemedi¤iniz bir anda
“DEPREM!” diye ba¤›rs›n ve ö¤rendiklerinizi uygulay›n. Biribirinizi
kontrol edin. Seçiminiz mümkün olan en güvenlisi miydi?
Mutfaktaki kiﬂi oca¤› söndürdü mü? Daha sonra önceden
belirledi¤iniz noktada buluﬂtunuz mu? “ARTÇI” s›ras›nda da ayn›
ﬂeyleri yapt›n›z m›?
4.
Art›k ne yapman›z gerekti¤ini biliyorsunuz! Sars›nt› sona erdi¤inde
biribirinize yaklaﬂ›n. Yaﬂad›klar›n›z› paylaﬂ›n. Olup biten hakk›nda
konuﬂun, çocuklar›n›z›n ne hissettiklerini, ne kadar korkup ne
kadar cesur olduklar›n› anlatmalar›na izin verin.
Okulda ö¤renciler tatbikatlar› sessiz, düzen içinde ve ö¤retmenlerinin
söyledi¤i komutlar› dikkatlice yerine getirerek yapmal›d›rlar.

III.6 YANGINI ÖNLEMEK VE YANGIN GÜVENL‹⁄‹
Bir deprem sonras›nda en büyük tehlike yang›n tehlikesidir. Örne¤in
Kobe’de, deprem sonras› ç›kan yang›nda, depremde hayat›n›
kaybedenlerden çok daha fazla say›da insan ölmüﬂtür. Duman ya da
yang›n nedeniyle bir çok kiﬂi hayat›n› kaybedebilir.
K›r›lm›ﬂ do¤algaz borular›, zarar görmüﬂ LPG tüpleri, devrilen ›s›t›c›lar
ve elektrikli aletler nedeniyle deprem sonras› yang›n riski daha fazlad›r.
Deprem sonras›nda yan›n›zda ›ﬂ›ldak ve pil olmas› çok önemlidir, çünkü
yang›n riski tamamen geçene kadar kibrit ya da mum YAKMAMANIZ
GEREKMEKTED‹R.

Depremde Yang›n Riski
Depremde potansiyel yang›n kaynaklar› ﬂunlard›r:
Elektrik:

Elektrikli hiçbirﬂeye dokunmay›n. Tesisat› kapat›n.
Do¤algaz ve LPG kaça¤›:

K›r›lan do¤algaz borular›, hasarl› tüpgazlar, devrilen ﬂofbenlere önlem
olarak hemen vanalar› kontrol edin. Küçük bir kaçak ihtimaline karﬂ› bile
çok dikkatli olun.
Alev alan ve tutuﬂabilen s›v›lar:

Bu tür s›v›lar› dökülmesi durumunda hemen temizleyin. Bunlar›n yan›nda
sigaralar, kibritler ve mumlar da tehlikeyi artt›r›rlar.
Kolay ulaﬂabilece¤iniz yerlerde fener bulundurun. Fenerden ç›kacak
herhangi bir k›v›lc›m olas›l›¤›na karﬂ›, fenerin temiz bir naylon torba
içinde bulundurulmas› önerilir.
Evinizde ve iﬂyerinizde ›ﬂ›ldak bulundurun. Iﬂ›ldak pille çal›ﬂ›r. Pil elektrik
ile ﬂarj olur. Prizde bekletilen ›ﬂ›ldak, elektrik kesildi¤inde ›ﬂ›k kayna¤›
olarak kendili¤inden devreye girer.
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Yang›na Karﬂ› Al›nabilecek Önlemler
Yang›n› nas›l önleyebilirsiniz?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateﬂle oynamay›n
Yanabilecek eﬂyalar› kalorifer ya da sobalar›n yak›n›na koymay›n.
Yatarken sigara içmeyin (sigara yang›n›n en s›k görülen nedenidir)
Y›pranm›ﬂ ya da ar›zal› kablolar› de¤iﬂtirin. Kablolar› hal›lar›n
alt›ndan geçirmeyin
Çok fazla say›da aleti tek bir prize ba¤lamay›n.
Evinizde en az bir, tercihen iki yang›n söndürücünüz olsun.
Yang›n acil çikiﬂ kap›lar›n›n her zaman aç›k oldu¤undan emin olun.
Sizi yang›na karﬂ› uyarmas› için evinize, iﬂ yerinize ve okulunuza
duman dedektörleri koyun.
Binan›zda yang›n merdiveni yoksa, en üst kat penceresinin
yan›nda katlanan merdiven bulundurun.

Yang›n Görürseniz
E¤er yang›n görürseniz uyman›z gereken baz› temel kurallar vard›r!
•
•

E¤er yang›n küçükse hemen söndürün.
Tereddüt etmeden ‹TFA‹YE 110’u ARAYIN! (Aç›k adresi, yang›n›n ve
yap›n›n türünü, içerde kimse olup olmad›¤in› söyleyin. Her türlü
notu al›p, karﬂ› taraf size telefonu kapatman›z› söyleyene kadar
bekleyin.)
•
Bir alarm çal›ﬂt›r›n ya da insanlardan yard›m istemek için ba¤›r›n.
•
Yang›n›n oldu¤u odan›n kap›s›n› ve yang›nla sizin aran›zdaki di¤er
tüm kap›lar› kapat›n.
•
Binada kimsenin kalmad›¤›ndan emin olun ve HEMEN DIﬁARI ÇIKIN!
ﬁu ﬂartlar alt›nda bir yang›n› söndürmeyi asla denemeyin, yang›n alan›n›
hemen terk edin ve ‹tfaiye 110’u aray›n:
•
Yang›n h›zla yay›l›yorsa,
•
Ç›k›ﬂ yolunuzu kapat›yorsa,
•
Yang›n söndürücünün nas›l kullan›laca¤›ndan emin de¤ilseniz
•
Yang›n söndürücü kald›ramayaca¤›n›z kadar büyükse.
Yang›n güvenli¤i yaln›zca deprem sonras›nda de¤il, her zaman için çok
önemli olan bir konudur.

Küçük Yang›n›n Söndürülmesi
Yanman›n kontrol d›ﬂ› gerçekleﬂip önlenemeyen hali “yang›n” d›r. Yanma
için üç ﬂey gereklidir.
a. yak›t
b. hava / oksijen
c. ›s›

Bunlardan birini yok ederseniz yanma olay› gerçekleﬂmez. E¤er ortamda
hava olmazsa, yak›t kayna¤› tükenirse, ›s› düﬂerse yanma olmaz.
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Yang›nlar›n ço¤u küçük baﬂlar. Küçük bir yang›n›n nas›l söndürülece¤ini
herkes ö¤renebilir.
Küçük bir yang›n›:
•
•
•
•

›slak bir havlu ya da battaniye ile üzerini örterek,
üzerine kum ya da toz atarak,
bir yang›n söndürücü kullanarak,
bir yang›n hortumu kullanarak söndürebilirsiniz.

Yang›na Yakalan›rsan›z
Duman ateﬂten daha öldürücüdür!
•
•
•
•
•

Hemen yere yak›n bir pozisyon al›n.
Yüzünüzü ›slak bir havlu ile örtün.
Güvenli bir ç›k›ﬂ noktas›na do¤ru sürünerek ilerleyin.
S›cak olan bir kap›y› açmay›n.
E¤er bir yerde kapal› kal›rsan›z, kap›y› kapat›n ve kap›n›n alt›n›
›slak bezlerle t›kay›n.
E¤er bulundu¤unuz yerin tek ç›k›ﬂ kap›s› ile aran›zda küçük bir yang›n
varsa hemen ç›k›ﬂa do¤ru koﬂun ve d›ﬂar› ç›k›n.
E¤er giysinizin tutuﬂtu¤unu fark ederseniz,

Dur, Yat, Yuvarlan!
•
•

Yüksek sesle çevrenizdekileri haberdar edin.
Koﬂmay›n. Bulundu¤unuz yerde durun. Hemen e¤ilin. Yüzünüzü
ellerinizle kapatarak, ateﬂ sönene kadar h›zl›ca yuvarlan›n.
•
Ateﬂi söndürmek için durun, yere yat›n ve yuvarlanmaya
baﬂlay›n. E¤er koﬂarsan›z havadaki oksijen alevlerin artmas›na
neden olacaktir. Ayakta durursan›z alevler h›zla hayati
organlar›n›za do¤ru yükselecektir. Ateﬂi söndürmek için yerde
yuvarlan›n.
•
E¤er baﬂka birinin tutuﬂtu¤unu görürseniz o kiﬂiyi durdurun, yere
yat›r›n ve yuvarlay›n.
Yanan yerlere asla buz uygulamay›n. Baﬂka hiçbirﬂey sürmeyin. 10-15
dakika kadar su alt›nda tutun. E¤er, deri su toplarsa veya kavruk bir hal
al›rsa hemen doktora baﬂvurun.

Yang›n Söndürücünün Kullan›m›
Taﬂ›nabilir yang›n söndürücüler çok de¤erli yang›n söndürme aletleridir.
Bu aletler, erken müdahale edilmedi¤i durumlarda h›zla büyüyebilecek
ve daha fazla hasar verebilecek küçük yang›nlar› ortadan kald›rarak, can
ve mal kayb›n›n önlenmesinde çok önemli rol oynarlar.
Herkesin ilk ö¤renmesi gereken ﬂey, küçük bir yang›n›n nas›l
söndürülece¤idir, çünkü büyük yang›nlar›n ço¤u küçük baﬂlar.
Her evde ve ofiste en az›ndan bir tane çok amaçl›, TSE damgal›, ABC tipi,
yeterince büyük ve etkili ancak herkesin kald›rabilece¤i kadar da hafif bir
yang›n söndürücü bulundurulmal›d›r. Yaklaﬂ›k 6 kg.’l›k olmas› uygundur.
Ailedeki her üye, yang›n söndürücünün nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renmelidir.
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Yang›n Söndürücünün Bölümleri
1. Bas›nç saati:

Yang›n söndürücünün dolu ya da boﬂ oldu¤unu gösterir.
2. Pim:

Yang›n söndürücü kullan›lmadan önce çekilip ç›kart›lmal›d›r.
3. Hortum baﬂ›:

Yang›n›n kayna¤›na do¤rultulmal›d›r.
4. Hortum:

Esnek, kaliteli ve kullan›lmas› kolay olmal›d›r.
5. Etiket:

Yang›n söndürücünün hangi tür yang›nlar için oldu¤unu ve nas›l
kullan›laca¤›n› gösterir.
6. Tarih etiketi:

Son kullan›m tarihini gösterir.

hortum baﬂ›
hortum
pim

bas›nç saati

etiket

tarih etiketi
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Yang›n Söndürücüyü Kullanmak ‹çin
P.A.S.S. (Pimi çek, Ateﬂe Yönelt, S›k, Süpür)
1. Pimi çekin.
2. Ateﬂin kayna¤›na do¤ru yöneltin. Yang›n söndürücüyü aﬂa¤›dan ve

ateﬂe do¤ru tutun. Zehirli gaz› solumaktan kaç›n›n ve s›çrayabilecek
ﬂeylere dikkat edin.
3. S›k: Yang›n söndürücüyü ateﬂe do¤ru s›k›n. S›karken belirli bir

mesafeden uzaktan s›k›n ve ateﬂ sönmeye baﬂlad›kça yaklaﬂ›n.
4. Süpür: Yang›n sönünceye kadar süpürür gibi yaparak, söndürücü
maddeyi s›kt›¤›n›z alan› geniﬂletin.

Yang›n sönmedi¤i takdirde, ilk müdahaleden sonra geri çekilip durumu
gözden geçirin.
Bir kez s›k›lan yang›n söndürücü tam boﬂalmasa bile, yeniden
doldurulmal›d›r.
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IV DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA

IV.1 DEPREM SIRASINDA
DEPREM SIRASINDA YAPMANIZ GEREKENLER
Deprem s›ras›nda her ﬂey çok çabuk olur. Bu yüzden düﬂünmek için çok
az zaman›m›z vard›r. Önce bir ses duyars›n›z, sonra da sars›nt› baﬂlar.
E¤er etraf›n›zda baﬂkalar› varsa, tatbikatta yapt›¤›n›z gibi, onlar›
korunmalar› için uyarmak amac›yla, “DEPREM!” diye ba¤›r›n.

E¤er yaln›zca küçük bir deprem ya da yoldan geçen bir kamyon bile olsa
utanmay›n. Sonuçta iyi bir deprem tatbikat› daha yapm›ﬂ oldunuz. Bu
önemli bir al›ﬂt›rmad›r.
Çömel, Kapan, Tutun

•
•
•
•
•

Güvenli bir yer bulup çömelin.
Baﬂ›n›z› ve boynunuzu koruyacak ﬂekilde kapan›n.
Güvenli bir yere tutunun.
Derin derin nefes alarak sakinleﬂmeye çal›ﬂ›n.
Sars›nt› geçinceye kadar oldu¤unuz yerde kal›n.

E¤er bir mekan›n içindeyseniz,

Dayan›kl› bir masan›n ya da benzeri bir yerin alt›na girip, camlardan
korunun.
E¤er d›ﬂardaysan›z,

Aç›kl›k bir alana gidip, üzerinize düﬂebilecek y›k›nt›lardan, elektrik
kablolar›ndan ve a¤açlardan korunun.
E¤er araban›z›n içindeyseniz,

Arabay› aç›kl›k bir alana sürün ve orada kal›n. Köprülerden,
altgeçitlerden ve elektrik direklerinden uzak durun.
ﬁehirlerin dar sokaklar› aras›nda iseniz,

Buralarda güvenli yer çok enderdir. Bu yüzden binadan d›ﬂar› koﬂmak
yap›lacak en tehlikeli ﬂey olabilir.

DEPREM SIRASINDA YAPMAMANIZ GEREKENLER
•

Merdivenlere ya da ç›k›ﬂlara do¤ru koﬂmay›n.

•

Balkona ç›kmay›n.

•

Balkonlardan ya da pencerelerden atlamay›n.

•

Asansör kullanmay›n.
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VI.2 DEPREM SONRASINDA
DEPREMDEN SONRA NE YAPMALISINIZ?
Sakin olun. Panik yapmay›n. Sakin olmasan›z bile öyleymiﬂ gibi görünün.
Böyle davranman›z çevrenizdekilerin sakinleﬂmesini sa¤layacakt›r.
Çevrenize bak›n ve yaral› veya yard›m edebilece¤iniz kimse olup
olmad›¤›n› kontrol edin. E¤er tehlikede de¤ilse kimseyi hareket
ettirmeyin. Gidip yard›m getirin.
D›ﬂar› ç›karken, daha sonra rapor etmek üzere etraf›n›za bak›p yap›sal
bir hasar ya da yang›n tehlikesi olup olmad›¤›n› kontrol edin. Yap›sal
bir hasar yoksa, gaz kokusu, yang›n tehlikesi yoksa o zaman acil
müdahale gerektirecek bir tehlike içinde de¤ilsiniz demektir. Binan›z
hasar görmüﬂse sakin bir ﬂekilde oray› terk edip, güvenli bir yere
gitmelisiniz. ‹çeriden daha tehlikeli olabilecek d›ﬂ mekanlar da olabilir.
Binan›z hasar görmediyse, telefonunuzu kontrol edin ve ahizenin telefonun
üstünde oldu¤undan emin olun.
Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin ve acil durum ihtiyaçlar›n›z› al›n.
Binan›zda yap›sal bir hasar yoksa, ço¤u zaman içeride kalmak daha
iyidir.
E¤er Toplum Afet Müdahale Tak›m Gönüllüsü olarak, ilk yard›m, yang›n
söndürme veya hafif arama kurtarma e¤itimi ald›ysan›z önce
etraf›n›zdakilerin iyi ve güvende olup olmad›¤›n› kontrol edin. Daha sonra
acil durum çantan›z› yan›n›za al›n ve mahalle buluﬂma noktan›za do¤ru
harekete geçin ve yolunuzun üzerindeki hasara dikkat ederek bunlar› not
al›n.
E¤er gönüllü olarak e¤itim almad›ysan›z ama yard›m etmek istiyorsan›z,
ilk önce çevrenizdekilere yard›m edin. Mahalle toplanma noktan›za gidin
ve yard›m etmek için gönüllü olun. Bunu nas›l yapabilece¤iniz size
gösterilecektir.

Artç›lar
Depremler peﬂpeﬂe gelirler. Ana depremden sonraki ilk saat içinde
genelde çok say›da artç› deprem meydana gelir.
Artç›lar›n ço¤unlu¤u ana depremi izleyen ilk günlerde ve ilk birkaç hafta
s›kl›¤› ve büyüklü¤ü azalarak sürer. Büyük depremlerin artç›lar› da daha
büyük ve say›ca daha çok olurlar. Her büyük depremden sonra mutlaka
artç› deprem olur. Bu do¤ald›r.
Artç› depremler s›ras›nda, aynen ilk depremde yapman›z gerekenleri
yapmal›s›n›z.
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NE YAPMAMALISINIZ?
Paniklemeyin, ç›¤l›k atmay›n ve koﬂmay›n.
Unutmay›n, acil durumlar› ve yang›nlar› bildirmek d›ﬂ›nda telefonlar›
kullanmamal›s›n›z. Siz sars›nt›y› hasars›z ve yaralanmadan atlatm›ﬂ
olabilirsiniz ancak baﬂka bir yerde birilerinin yard›ma ihtiyac› olabilir ve
sizin gereksiz yere yapaca¤›n›z telefon konuﬂmalar› onlar›n yard›ma
ulaﬂmas›n› engelleyebilir. Telefonlar› rahat b›rak›n ki ihtiyac› olan
mahalleler yard›ma ulaﬂabilsinler ve yetkililer ile medya yard›m›
h›zland›rmak için h›zla bilgiye eriﬂebilsinler. Telefonlardan uzak durun.
Sadece bölge d›ﬂ› ba¤lant› kiﬂinizi aray›n.
Her türlü gaz s›z›nt›s› ve di¤er yan›c› madde tehlikesinin geçti¤ine emin
olmad›kça kibrit, çakmak, mum ya da benzerlerini yakmay›n. E¤er gaz
kokusu al›rsan›z, mümkün olursa gaz vanas›n› kapat›n, camlar› ve
kap›lar› aç›n, hemen binay› terk edin. E¤er karanl›ksa ›ﬂ›lda¤›n›z› yak›n.

IV.3 TAHL‹YE
Tahliye asla hemen olmamal›d›r.
Binan›z›n ya da bulundu¤unuz tesisin d›ﬂ›nda içeridekinden daha fazla
tehlike olabilir.
D›ﬂar›da güvenli bir toplanma yeri olmayabilir.
D›ﬂar›ya ç›k›ﬂ yollar› aç›k olmayabilir.
Alternatif yollar›n aç›lmas› gerekebilir.
Bir deprem sonras›nda, baz› alanlar›n tahliye edilmesi için gerekçeler
olabilir:
•

•

Sahil ﬂeridindeki alçak bölgelerde zemin özellikle zay›f
olabilece¤inden, bu bölgeler hemen tahliye edilmelidir. Herkes
dikkatlice sahilden uzak yüksek ve sa¤lam bir bölgeye do¤ru
harekete geçmelidir.
Yang›n ya da kimyasal madde tehlikeleri insanlar›n h›zla tehlike
alt›ndaki bölgeden uzaklaﬂmalar›n› gerektirebilir.

Ancak genel olarak, deprem tek baﬂ›na tahliye için yeterli bir neden
de¤ildir.
Tahliyeyi baﬂlatmadan önce, gidecek daha güvenli bir yer oldu¤u ve oraya
giden yolun güvenli oldu¤undan emin olunmal›d›r.
Ciddi bir deprem sonras›nda, etkilenen bölgedeki çocuklar, yolun aç›k ve
gidilecek yerin güvenli oldu¤undan kesinlikle emin olmadan, servis
araçlar›yla hiç bir yere gönderilmemelidirler. Çocuklar›n güvenlikleri
garanti alt›na al›nana kadar okulda kalacaklard›r ve herkes buna
haz›rl›kl› olmal›d›r.
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V.1 ‹LK 72 SAAT
Bir depremi izleyen ilk 72 saat içerisinde yard›m›n ço¤unu o anda
etraf›m›zda olanlardan al›r›z. Dünyan›n hiç bir yerinde, bir afet
sonras›ndaki tüm gereksinimleri karﬂ›layabilecek bir hükümet yoktur.
Haz›r olmak için edinebilece¤imiz bir çok beceri vard›r:
•
•
•
•

‹lk yard›m
Hafif Arama Kurtarma
Yang›n Söndürme
Müdahale Organizasyonu

Toplum Afet Gönüllüsü ve ‹lk yard›m ya da arama kurtarma kurslar›na
kat›labilir, gönüllü yang›n önleyici olabilir ya da telsiz kullanmay›
ö¤renebilirsiniz. Yaﬂad›¤›n›z ya da çal›ﬂt›¤›n›z bölgedeki Mahalle Afete
Haz›rl›k Komitenize ya da Toplum Afet Müdahale Tak›m›na gönüllü
olarak kat›labilirsiniz.
Özel becerilerimiz olmadan da bir çok ﬂekilde yard›m edebiliriz:
malzeme ve ulaﬂ›m sa¤layabilir, yiyecek ve su bulup yemek piﬂirebilir,
çad›r ve geçici tuvalet kurabilir, yaﬂl› ve çocuklara göz kulak olabilir,
güvenli olamayan yerlerin çevresine iﬂaretler dikebilir, ve ihtiyac›
olanlara psikolojik destek verebiliriz.

V.2 OLAY KUMANDA S‹STEMLER‹
(STANDART AC‹L YÖNET‹M S‹STEMLER‹)
Acil durumlara müdahalenin organizasyonu için oluﬂturulmuﬂ
uluslararas› bir sistem vard›r. Buna ‘Olay Kumanda Sistemi’ veya
‘Standart Acil Yönetim Sistemleri’ ad› verilir. Bu sistem, bölgedeki bir
kiﬂinin ‘Lider’ (geçici de olabilir) olmas› ve bir ‘‹letiﬂim Sorumlusu’nun
yard›m›yla gerekli oldu¤u ﬂekilde iki kolda gruplar oluﬂturmas›ndan
ibarettir. Bu gruplardan birincisi hasar tespiti, arama kurtarma, yang›n
ve tehlike önleme ve ilk yard›mdan sorumlu olan ‘Operasyon’ koludur.
Ikincisi ise, malzeme sa¤lanmas›, gönüllüler, ulaﬂ›m, yiyecek ve içecek,
bar›nma ve temizlik, psikolojik destek ve gözetimden sorumlu olan
‘Lojistik’ koludur.
S.A.Y.S.
O.K.
‹.S.
LOJ.
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Toplum Afet Gönüllüsü/Toplum Afet Müdahale Tak›m› ve Olay Kumanda
Sistemi konusunda e¤itim alan kiﬂiler sizin bölgenizde de çal›ﬂmalar
yürütmekte olabilir. Lütfen, e¤itim almak ve yard›m edebilmek için bu
kiﬂilerle ba¤lant› kurun.
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V.3 PS‹KOLOJ‹K DESTEK
Afetler insanlar› çok farkl› biçimlerde etkiler. Bu ola¤an d›ﬂ› ﬂartlar
alt›nda ola¤an olan bir dizi davran›ﬂ biçim vard›r.
Afetlerde insanlar çok farkl› kay›plar yaﬂarlar. Her hangi bir kayb›n
ard›ndan gelen do¤al bir yas süreci vard›r ve bu süreçte insanlar çeﬂitli
s›k›nt›lar yaﬂarlar.
Afet sonras›nda ola¤an olan baz› tepkiler ﬂunlard›r:
•
•
•
•
•
•
•

Korku
‹nanamama
Kaybolmuﬂluk hissi ve hissizlik
Sahip olunan mal-mülkten ayr›lamama
Bilgi alma ihtiyac›
Yard›m aray›ﬂ›
Yard›m sunma

K›sa süre sonra baﬂka tepkiler de oluﬂabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‹ﬂtahta de¤iﬂiklik
Endiﬂe
K›zg›nl›k ve ﬂüphe
Tepkisizlik ve depresyon
A¤lama
Engellenmiﬂ ve güçsüz olma duygusu
De¤iﬂken ruh hali ve sinirlilik
Artan hastal›klar
Uyku ile ilgili s›k›nt›lar
Baﬂa¤r›lar›
Yard›m edenlere karﬂ› hayal k›r›kl›¤› ve yard›m› reddetme
Kiﬂinin kendini ailesinden ve baﬂkalar›ndan ay›rmas›
Suçluluk duygusu
Aile içi ﬂiddet
Ola¤an aktivitelerden zevk alamama
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Küçük çocuklar ayr›ca ﬂunlar› yaﬂayabilir :
•
•
•
•
•
•

Erken yaﬂlardaki davran›ﬂ biçimlerine geri dönüﬂ
Ebeveynlerden ayr›lamama
Yata¤a gitmekte isteksizlik
Kabuslar
Dikkatini toplayamama
Okula gitmeyi red etme

Yard›m etmek için yapabilece¤iniz en do¤ru ﬂeyler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kendi duygular›n›z› anlay›n.
Baﬂkalar›yla duygular›n›z hakk›nda konuﬂun.
Yard›m etmek isteyenlerin yard›mlar›n› kabul edin.
Yeterince dinlenin.
Bedensel faaliyetlere baﬂlay›n.
Birine sar›l›n, dokunmak her zaman yard›mc› olur.
Gerçekten dinlemeyi ö¤renin ve dinledi¤inizi belli edin. Ancak
sorunu sahiplenmeyin.
Baﬂkalar›n›n duygular›n›, onlar› de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmadan
kabul edin.
Çocu¤unuza daha fazla zaman ay›r›n.
Baﬂkalar›na karﬂ› hoﬂgörülü olun.

Yer asl›nda sa¤lamd›r ve bizi taﬂ›r. Yer beklenmedik ﬂekilde sars›l›nca biz
de derinden sars›l›r›z. Güvenli¤imizi artt›rmak için küçük ad›mlar atmaya
baﬂlay›nca, sars›nt› ile duydu¤umuz korku ve çaresizlik yerini, bilgi,
deneyim ve haz›rl›¤a b›rak›r. Bu korku bilgi, deneyim ve haz›rl›k ile yer
de¤iﬂtirir.

Biz Haz›rlan›yoruz!
Ya Siz?
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