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                     SEL
Nedir, nasıl korunuruz, neler yapmalıyız? 



Afet Bilinci ve
       Önlemler

DEPREM, YANGIN, SEL
Nedir, nasıl korunuruz, neler yapmalıyız? 
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Deprem, Yangın ve Sel Afetleri 
hakkında bilmeniz gerekenler

Bu kitapçık deprem, yangın ve sel afetlerinde kaybınızı 
en aza indirecek ve hayat kurtaracak önlem ve bilgileri 
içermektedir.

Unutmayın deprem, yangın ve sel son derece yıkıcı afetlerdir 
ve önceden haber verip sizi uyarmazlar. Afetlerden en 
az kayıpla kurtulmanın en etkili yolu bilgi sahibi olmak ve 
önceden önlem almaktır.

Yalnızca 10 dakikanızı ayırın, bilgilenin,
bilgilerinizi paylaşın ve hayata devam edin...
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Hayata Devam Çantanızı 
 bugünden hazırlayın!
Afet sonrasında vakit kaybetmeden alıp çıkabileceğiniz bir 
“Hayata Devam Çantası” oluşturun, bu çanta afetlerden 
sonraki zorlu birkaç günde yaşamınızı kolaylaştıracak.

İçme Suyu İlk Yardım Seti 

Pilli Radyo Yedek Pil El Feneri

İlaçlarınız 

Kibrit/Çakmak

Kalem-Kağıt

Dayanıklı Yiyecek

Nakit Para

Yedek Giysi

Sigorta Poliçeleri, Kontratlar

Bebekler için
mama, bebek 
bezi, biberon

Önemli Telefon Numaraları

Değerli Eşyaların Listesi

Düdük

Pasaport ve 
Doktor Kayıtları

Battaniye

İLK
YARDIM
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Sel

Selin ne olduğunu bilin
Sele karşı önleminizi önceden alın
Sel anında yapmanız gerekenler
Sel sonrasında yapmanız gerekenler





Selin ne olduğunu bilin 
Dünyada selden etkilenme ihtimali olmayan 
çok az yer vardır. Bir gün karşılaşabileceğinizi 
bilerek nasıl korunacağınızı öğrenin!

Aracınızdayken sel içinde kalırsanız, hemen aracı 
kapatın ve yüksek bir yere çıkın. Suyun 30 cm. 
yükselmesi araç üzerinde 700 kiloluk itmeye neden 
olur. 60 cm.lik yükselme bir aracı sürüklemeye yeter.

Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için 
tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, 
büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. 

Sel en çok nehir yataklarının taşması sonucu 
oluşur. Taşmalar ani ve kuvvetli yağışlar ya da 
kar erimesi nedeniyle gerçekleşir.



1. Sel riski büyük olan bir bölgede 
yaşıyorsanız hava durumu bilgilerini ve 
uyarılarını sürekli olarak takip edin.

2. Sel gerçekleşmeden önce aileniz veya 
çalışanlarınız için bir tahliye ve afet planı 
yapın.

3. Elektrikli cihazlarınızı yüksek yerlere 
koyun.

4. Temiz ve kapalı kaplarda içme suyu 
bulundurun.

5. Bir miktar konserve gıda depolayın.

6. Afetler için hazırladığınız Hayata 
Devam Çantanızı sel durumunda da 
kullanabilirsiniz.

7. Sel sonrası olası kayıplarınızı güvence 
altına almak için iş yerinizi, evinizi ve 
eşyalarınızı, hatta ailenizi sigorta ettirin.

Sele karşı önleminizi 
önceden alın



1. Binadan içeri su girmesi ihtimali 
belirdiğinde elektrik tesisatını hemen kapatın.

2. Bulunduğunuz kattaki su seviyesi 
dizlerinizin üzerine çıkarsa derhal üst katlara 
ya da daha güvenli bir yere çıkın.

3. Priz ve elektrikli cihazlardan kıvılcım 
çıkıyorsa, yangın ya da yapıyı tehdit eden bir 
durum varsa derhal evi tahliye edin.

4. Evin dışında bulunuyorsanız hemen yüksek 
bir yere çıkın.

5. Sel sularının içinde mümkün olduğunca 
yürümeyin, yüzmeyin ve araç kullanmayın.

6. Hızlı akan su üzerindeki köprülerden uzak 
durun.

7. Arabada bulunuyorsanız suyla kaplı yoldan 
gitmeye çalışmayın.

Sel anında yapmanız 
gerekenler
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1. Kullanmadan önce içme suyunu en az 
 10 dakika fokurdayarak kaynatın.

2. Gaz kokusu alırsanız veya bir yangın 
görürseniz elektrik sigortalarını kapatın.

3. Acil durum olmadıkça araçları kullanmayın.

Sel sonrasında yapmanız 
gerekenler

Bel seviyesinden derin suya düşmeniz halinde veya 
düşmüş birine yardım etmeniz gerektiğinde:



İlk yardım müdahalelerinde kazazedelerin mümkün olduğunca az 
hareket ettirilmesi gerekmektedir.

Etkin bir ilk yardım müdahalesinin bir gün sevdikleriniz için de 
gerekli olabileceğini unutmayın! Sağlık Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan ilk yardım eğitimi alın ve 
aile bireylerinizi de bu yönde teşvik edin. 

112 arandığında tam adresle birlikte olay yerinin yakın olduğu 
bilindik bir yer ismi de verilmelidir. Ayrıca, ihbarda bulunurken 
mümkün olduğunca net ve sakin konuşmaya çalışınız.

İlk yardım müdahalelerinde en önemli konulardan biri de olay yeri 
güvenliğidir. İlk yardım müdahalesi yapacak kişiler, öncelikle olay 
yerinde bir durum değerlendirmesi yapmalı ve ortamı emniyetli 
hale getirmelidirler.

Kalp masajı 0-1 yaş arası bebeklerde iki parmakla, 1-8 yaş 
arası çocuklarda tek elle ve yetişkin bireylerde iki el kullanarak 
yapılmalıdır.

İlk yardımın 3 temel unsuru; havayolu açıklığı, solunum ve dolaşımın 
değerlendirilmesidir. Bunlara aynı zamanda ilk yardımın “ABC”’si de 
denilmektedir.

İlk Yardım Bilgileri

Dikkat! Eğitiminiz yoksa kesinlikle 
ciddi müdahaleleri kendiniz yapmayın, 
hemen yardım çağırın!



Solunum

Kanamalar

Diğer Durumlar

Solunum güçlüğü çeken kişilerin başının altına yastık konulması en çok 
karşılaşılan yanlışlıklardan biridir. Yapılması gereken temel hareket; baş, 
boyun ve gövde ekseninin düz olacağı şekilde yatırılması ve baş-çene 
pozisyonunun verilmesidir.

Solunum yolunun tam tıkanmasının belirtileri; nefes alamama, 
konuşamama, yüzün morarması ve kazazedenin ellerini boyun bölgesine 
götürmesi şeklinde sıralanabilir.

Solunumu ve dolaşımı devam eden, buna karşın bilinci kapalı 
kazazedelere kesinlikle kalp masajı yapmayınız!

Temel yaşam desteği uygulanmadan önce, kazazedenin ağız içerisi 
kontrol edilmeli ve varsa hava yolunu tıkayabilecek yabancı cisimler 
çıkarılmalıdır.

Dış kanamalarda kazazedenin durumunun değerlendirilmesinin hemen 
sonrasında kanayan bölge üzerine temiz bir bezle bastırılır ve mümkünse 
bu bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır.

İç kanama şüphesi olan kazazedeleri mümkün olduğunca hareket 
ettirmemeye çalışın. Ayrıca bu kişilerin herhangi bir sıvı veya katı besin 
almasına da müsaade etmeyin.

Kanaması olan bir hastaya ilk yardım müdahalesi yaparken, aile 
bireylerinizden biri dahi olsa, kan yoluyla bulaşan hastalıkları düşünerek 
eldiven takmayı ihmal etmeyin.

Kan şekerinin ani olarak düşmesinin belirtileri terleme, titreme, yorgunluk 
hissi, baş dönmesi ve bulantıdır.

Donma vakalarında, donan bölge sıcak su veya sobaya temas 
ettirilmemelidir. Yapılması gereken temel müdahaleler; kuru giysiler 
giydirilmesi, sıcak sıvı tükettirilmesi ve ılık bir ortama alınmasıdır.

Göze toz gibi yabancı bir cisim kaçtığında göz ovuşturulmamalıdır. Gözü 
rahatsız eden cisim temiz ve nemli bir bez ile çıkarılmaya çalışılmalıdır.
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Sara krizi sırasında; hastanın kendisini yaralamamasına dikkat 
edilmelidir. Ayrıca, kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmamalıdır. 

Şok durumu belirtileri: Baş dönmesi, hızlı solunum,kan basıncı 
düşüklüğü, ciltte solukluk ve susuzluk hissi olarak sıralanabilecektir. 
Böyle bir durumda kazazedeye; sırt üstü yatırılıp, bacakları zemin 
seviyesinden 30 cm yukarı kaldırılarak ve altı desteklenerek şok 
pozisyonu verilmesi gerekmektedir.

Bilinci kapalı bir kazazede ile karşılaşmanız durumunda; kişiyi 
sırt üstü yatırıp, ayaklarını yerden 30 cm yukarıya kaldırın ve 
destekleyin. Ayrıca, acil servisin(112) ulaşmasını beklerken sık sık 
solunum ve havayolu açıklığını da kontrol edin.

Kırık şüphesi olan bölgeyi mümkün olduğunca hareket 
ettirmemeye çalışınız. Bölgeyi alt ve üst eklemleri de içine 
kapsayacak şekilde; tahta, sopa veya karton gibi cisimlerden destek 
alarak sarınız.

Kırıklar bulundukları bölgede kas, damar ve sinirler üzerinde 
olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu yüzden kırık şüphesi bulunan 
kazazedeler, durumları stabil hale getirilerek en yakın sağlık 
kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

Kemik kırığı belirtileri şunlardır: harekete bağlı olarak artan ağrı, 
şekil bozukluğu ve hareket kaybıdır.

Kafatası yaralanması ve/veya omurga zedelenmesi bulunan 
kazazedelere ilk yardım müdahalesi ve bu kişilerin taşınması 
sırasında baş-boyun-gövde ekseninin bozulmamasına ekstra gayret 
gösterilmelidir.

Baygınlıklar

Kırıklar



Doğal Afet

Bilgilendirme

Rehberi



Zehirlenmeler

Yanıklar

Solunum yolu zehirlenmelerinde kişi temiz havaya çıkarılmalı veya bu 
mümkün olmuyorsa cam ve kapılar açılarak ortamın havalandırılması 
sağlanmalıdır.

Karbonmonoksit renksiz ve kokusuz bir gazdır. Karbonmonoksit 
zehirlenmesinin bazı belirtileri ise; bulantı, baş dönmesi, kusma, 
göğüs ağrısı ve yorgunluk hissidir. Karbonmonoksit zehirlenmesinden 
şüpheleniyorsanız, en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Asit vb. maddelerin yutulması durumunda hasta asla kusturulmaya 
çalışılmamalıdır. Bilinç kaybı söz konusu ise koma pozisyonu verilir. Ayrıca 
hasta ile birlikte etken maddenin türü ve hastanın ne zaman bulunduğu 
gibi bilgiler de sağlık kuruluşlarına iletilmelidir.

Arı sokmalarında, iğne derinin üzerinden görülebiliyorsa çıkarılır 
ve buz kompresi uygulanır. Benzer şekilde arı sokması ağız içinden 
gerçekleşmişse ve solunumu tehdit eden bir durum varsa, kişinin buz 
emmesi sağlanır.

Yanık durumunda ilk yardım: Yanık bölge yaklaşık 15 dakika süreyle soğuk 
su altında tutunuz ve su toplayan kısımları patlatmayınız. Ayrıca, bu 
bölgenin üzerini kapatarak, yaralıyı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırınız.

Asit vb. kimyasal maddeler nedeniyle yanık durumu söz konusu 
olduğunda, maddenin bir an önce deriyle teması kesilmelidir.  Kimyasal 
madde hakkında kesin bilgi sahibi olmadan (su ile reaksiyona 
girebileceğini düşünerek) yanık bölgeyi su ile temas ettirmeyiniz.

Yaz aylarında sıcak çarpmasının önüne geçebilmek için; bol miktarda sıvı 
tüketmeye gayret gösteriniz. Ayrıca, dışarı çıkarken hafif ve açık renkli 
giysiler tercih edilmelidir. Kalp ve tansiyon hastaları, 65 yaş üzeri kişiler ve 
5 yaş altı çocuklar, hamileler ve diyabet hastalarının daha hassas olduğu 
unutulmamalıdır.
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Hayatın kutsallığına adanmış iki kurum, 
Aksigorta ve AKUT olarak 2012 yılında “Hayata 
Devam Türkiye” sosyal sorumluluk projemezin 
üçüncü etabını yapıyor olmaktan gurur 
duyuyoruz. 

Bu üçüncü etabında ekibimiz yine 10 il ve 50 
ilçeyi ziyaret edecek; öğrencilere, ebeveynlere, 

şirketlere, engelli vatandaşlarımıza; kısacası tüm halka bir eğitim 
gönüllüsü olarak bilgi verecek. Tüm bu il ve ilçelerde bizden 
desteğini esirgemeyerek çalışmamızı kolaylaştıran mülki idarelere; 
valiliklere, kaymakamlıklara, belediyelere ve emniyet mensuplarına 
içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Uğur Gülen 
Aksigorta Genel Müdürü

AKUT Arama Kurtarma Derneği olarak 
afete dayanıklı bir toplum olmamıza katkıda 
bulunmak, afetle ilgili konularda yanlış bilinenleri 
düzeltmek, unutulanları yeniden hatırlatmak ve 
sigorta bilincini yükseltmek amacıyla bir kez 
daha yollara düştük.

Tüm yurtta valiliklerimizin koordinasyonuyla; 
eğitim kitapçıkları, eğitim filmleri, deprem, sel, yangın ve sigorta 
bilinci konulu eğitim sergisi, uyarı filmleri ve afetten korunma 
seminerleri hazırladık. Daha güvenli ve sağlıklı bir gelecek için 
elinizdeki kitapçığı lütfen dikkatle okuyun, öğrenin, paylaşın ve 
afetlerde yaşadığımız acıları unutmayın, unutturmayın.

Ali Nasuh Mahruki 
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı

Hayat kutsaldır...

Hayat kutsaldır...
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Aksigorta Ne Olur 
Ne Olmaz Sigortası

Aksigorta İş Yeri 
Paket Sigortası

Evde, trafikte, iş yerinde, sokakta, her an, her 
yerde başınıza ciddi bir kaza gelebilir. Trafik 
kazasından zehirli böcek sokmasına, kesik, yanık, kırık, 
çıkıktan soba zehirlenmesine kadar kontrol dışı, ani ve harici bir 
olay sonucu yaralanabilir, hatta işinize ya da hayatınıza devam 
edemeyebilirsiniz. Bu sigorta sayesinde başınıza bir kaza geldiğinde 
tedavi masraflarını düşünmeniz gerekmez. Ölüm ya da kalıcı bir sakatlık 
durumunda, ödenecek tazminat ile eşiniz ve çocuğunuz aç açıkta kalmaz, 
çocuğunuzun eğitimi yarıda kesilmez.

İş Yeri Paket Sigortası ile işyerinizi ve içindeki 
mal, demirbaş, makine ve elektronik cihazlarınızı 
yangından depreme, hırsızlıktan su baskınına kadar 
pek çok riske karşı güvence altına alabilirsiniz. Ayrıca siz, çalışanlarınız, 
müşterileriniz ve çevreniz de kapsam dahilindedir. Kısacası tek bir poliçe 
ile işyerinizin zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi zararlarınızı 
düşünmenize gerek kalmadan siz işinize bakarsınız, sigortanız sahip 
olduklarınıza.
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Afetlere karşı önleminizi önceden alır ve afet esnasında 
yapmanız gerekenleri bilirseniz, maddi kayıplarınızı en aza 
indirebilir, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Deprem, deprem sonucu yangın, infilak ve yer 
kayması nedenleri ile binanızda oluşan maddi 
zararlar, sigorta bedeliniz kadar nakit olarak size 
ödenir.

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası’nı 
(DASK) tamamlayan kapsamlı bir sigortadır. DASK 
binanızı yalnızca depreme karşı güvenceye alırken, 
Aksigorta Ev-Eşya sigortası ile yangından depreme, 
hırsızlıktan su baskınına kadar birçok riske karşı 
evinizi ve içindeki eşyalarınızı iğneden ipliğe kadar 
güvence altına alabilirsiniz. Üstelik evde 
yaşayanların yaralanması veya sakatlanması 
durumunda, tedavi masrafları ödenir. Sizden 
kaynaklanan hasarlarda kiracı iseniz ev 
sahibinize, ev sahibiyseniz kiracınıza ve 
komşularınıza karşı maddi sorumluluklarınız karşılanır.

Afetlere karşı en 
kalıcı önlem: Sigorta!

Zorunlu Deprem 
Sigortası (DASK)

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası
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Facebook.com/Aksigorta
Twitter.com/hayatadevamtr
HayataDevamTurkiye.com 

Bizi takip edin, destekleyin...

Hayata Devam Türkiye TIR’ını Facebook ve Twitter’dan takip edin!
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Sosyal sorumluluk bilinciyle 
projemize can veren sanatçılarımız:

Ahmet Özhan, Doğa Rutkay, Mehmet Ali Birand, Özkan Uğur, Tardu 
Flordun, Ali Sunal, Emre Altuğ, Melih Çardak, Semih Saygıner, Tarık 
Ünlüoğlu, Beyazıt Öztürk, Erdal Tosun, Mirkelam, Serhat Tutumluer, Zafer 
Algöz, Burak Kut, Erkan Can, Mustafa Altıoklar, Şahnaz Çakıralp, Demet 
Evgar, İbrahim Tatlıses, Müjdat Gezen, Şebnem Dönmez, Derya Baykal, 
Janset Paçal, Öner Erkan, Tan Sağtürk, Okan Bayülgen, Cem Yılmaz.

B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Prof Dr. Ahmet 
Mete Işıkara, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ve Türkiye Cumhuriyeti İl Valilikleri, 
Kaymakamlıkları, Belediye Başkanlıkları, Emniyet Genel Müdürlükleri, İl 
Afet Acil Durum Müdürlükleri.

1996 Yılında kurmuş olduğu YADEM Afet Eğitim Merkeziyle, Hayata 
Devam Türkiye projesi için ilham kaynağı olan Sayın Sakıp Sabancı’yı 
rahmetle anıyor ve teşekkür ediyoruz.

AKUT Proje Koordinatörü: 
Aksigorta Proje Koordinatörü: 

Aksigorta Temsilcisi:
Eğitim Danışmanı: 

Eğitmen: 
Organizasyon Sorumlusu: 

Fotoğraf:
Kamera-Montaj:

Sunucu:
Teknik-Kurulum:

Simülatör Operatörü: 
Tasarım:

Şenol Durmuş
Burçak Seyis
Osman Kaya
Dündar Şahin
Yeşim Melek Şen
Emine Bozkurt 
Şenol Durmuş 
Bülent Yıldız
Tuğba Birincioğlu 
Görkem Özcandan
Suat Yazımcı
krmzklm

Teşekkürler
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Deprem

Depremin ne olduğunu bilin
Türkiye’de deprem riski altında olan yerler
Depremin şiddeti nasıl ölçülür?
Depreme karşı önleminizi önceden alın
Deprem anında yapmanız gerekenler
Deprem sonrasında yapmanız gerekenler
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Depremin ne olduğunu bilin
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya 
çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsma 
olayına “deprem” denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkıp 
can kaybına uğratacak kadar yıkıcı olabilir. 

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde “deprem erken uyarı sistemi” 
kullanılmaktadır ve depremin merkez üssüne olan uzaklığa 
bağlı olarak uyarı süresi 1 dakikaya kadar çıkmaktadır. Olası 
bir Marmara depreminde fay hattına olan uzaklık göz önüne 
alındığında, erken uyarı sistemiyle kazanabileceğimiz süre 
ortalama 8 saniyedir. 

Ancak ne yazık ki Türkiye’de henüz aktif bir “deprem erken 
uyarı sistemi” yoktur.

Depremin şiddeti nasıl ölçülür?
Yeryüzünde meydana gelen depremlerin şiddeti genellikle Richter 
ölçeklerine göre tespit edilir. Bu ölçek 1935 yılında Kaliforniya 
Üniversitesi’nden Charles Richter tarafından geliştirilmiştir. Richter ölçeği 
10 derecelidir.

Bugüne kadar, Richter ölçeğine göre tespit edilen en şiddetli sarsıntı 1960 
yılında Şili’de 9,5 şiddetinde olmuştur. Depremlerin büyüklükleri kadar 
süreleri de verdikleri zarar miktarını etkilemektedir.

Richter ölçeğine göre 8,6 büyüklüğünde bir
deprem, 4,3 büyüklüğündeki bir depremden
2 kat değil 10.000 kat daha güçlüdür.



Sayfa 7

Türkiye’de deprem riski 
altında olan yerler
Yurdumuzun %95’i önemli fay hatları üzerinde 
olduğundan deprem riski altındadır. Bu hatların en 
büyüğü olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, dünyanın en 
aktif ve önemli kırık hatları arasında yer alır. Doğuda 
Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında bir yay 
gibi uzanır. Uzunluğu yaklaşık 1.200 km’dir, genişliği 
ise 100 metre ile 10 km arasında değişir. 

Siz de Türkiye Deprem Haritasına bakarak, 
bölgenizin kaçıncı dereceden deprem riski alanında 
olduğunu görebilirsiniz.



Sayfa 8

1. Deprem esnasında tavan ağırlığı veya 
mobilyalar, üzerine düştüğü yatak, kanepe, 
sandık, çamaşır makinesi gibi sert ve 
sağlam nesnelerin yanında bir boşluk 
bırakır, bu alan hayatınızı kurtarabilir. 
Evinizdeki emniyetli noktaları belirleyin.

2. Binanızın inşaat standartlarına uygun 
yapılıp yapılmadığını kontrol ettirin.

3. Depremi ailenizle konuşun, planlama 
yapın. Depremin ne olduğunu anlamak 
özellikle çocuklarda konuyla ilgili panik ve 
korkunun azalmasını sağlayacaktır.

4. Yüksek ve ağır mobilyaları, beyaz 
eşyaları duvara sabitleyin.

5. Yangın ve gaz zehirlenmelerine karşı 
sobanızı ve borularını sabitleyin.

6. Deprem sonrası olası kayıplarınızı 
güvence altına almak için işyerinizi, evinizi 
ve eşyalarınızı, hatta ailenizi sigorta ettirin.

Yukarıdaki listedeki hazırlıkları yapın, 
yaptıkça işaretleyin.

Depreme hazırlıklı olun



Sayfa 9

1. Deprem anında yatak, kanepe, 
sandık, çamaşır makinesi gibi sert 
ve güçlü cisimlerin yanında (altında 
değil) büzülerek yatın, elinizle kafanızı 
koruyun ve ayaklarınızı karnınıza çekin.

2. Dışarı çıkmaya çalışmayın. Sarsıntı 
durana ve emniyetli olduğuna karar 
verene kadar içeride kalın.

3. Pencerelerden uzak durun, balkon ve 
çatılara çıkmayın.

4. Soba, şömine, ocak ve ateş 
kaynaklarını ilk fırsatta söndürün.

5. Okuldaysanız sıraların yanına (altına 
değil) büzülerek yatın, ellerinizle 
kafanızı koruyun ve ayaklarınızı 
karnınıza çekin.

6. Eğer dışarıdaysanız binalardan, 
ağaçlardan, elektrik direk ve tellerinden 
uzak durun.

Deprem anında 
yapmanız gerekenler



Sayfa 10

1. Artçı depremleri bekleyin. Artçı depremleri her hissettiğinizde 
yatın, tutunun ve kendinizi koruyun.

2. Hasar görmüş binalardan uzak durun. Yetkililer bir tehlike 
olmadığını söyleyene kadar evinize girmeyin.

3. Acil durum haricinde telefonları kullanmayın.

4. Bina içlerinde sigara içmeyin. Kapalı mekanlarda sigara içmek 
yangına neden olabilir.

5. Eğer herhangi bir gaz kokusu alıyor veya kaçak olduğuna dair 
herhangi bir ses duyuyorsanız bir pencere açın ve hızlı bir şekilde 
bulunduğunuz yeri terk edin. Mümkünse bina dışındaki ana gaz 
vanasını kapatın.

6. Elektrik sisteminde herhangi bir kıvılcım veya uçları açığa 
çıkmış, kopmuş elektrik kabloları görürseniz hemen ana sigorta 
kutusundan sigortayı kapayın.

7. Sigorta amacıyla evinizin ve içindeki eşyaların fotoğrafını çekin.

Deprem sonrasında 
yapmanız gerekenler

Böyle Yap!



Sayfa 11

1. Sakin kalın.

2. Kibrit/çakmak yakmayın.

3. Gereksiz toz kaldırmayın.

4. Ağzınızı bir mendil ya da giysi parçasıyla örtün. 

5. Enkaz altındaki diğer kazazedeler ile irtibat kurun.

6. Dışarı seslenin. 

7. Duymuyorlarsa bağırmakta ısrar etmeyin, bir boru 
ya da duvara taş ya da metalle vurun. 

8. Son çare olarak bağırın.

Enkaz altında kalırsanız

Yat, Tutun, Korun!
Bu 3 kuralı unutmayın, deprem anında sizi 
yıkıntılardan koruyacak büyük ve sağlam bir 
eşyanın yanına yatın, tutunun ve bacaklarınızı 
karnınıza çekerek başınızı koruyun.



Yangın

Yangının ne olduğunu bilin
Yangına karşı önleminizi önceden alın
Yangın anında yapmanız gerekenler
Yangın sonrasında yapmanız gerekenler





Sayfa 14

Yangın, kısa sürede büyük zarar veren, can ve mal 
kaybına yol açan bir afettir. 

Ufacık bir kıvılcımla başlayan bir yangın, kısa sürede 
evleri, iş yerlerini, tarlalardaki ekinleri ya da bir ormanı 
yok edebilir.

Yanmanın kontrol dışı gerçekleşip önlenemeyen hali 
olan yangının gerçekleşmesi üç faktöre bağlıdır: 
 Isı, Yakıt, Oksijen.

Müdahale edilmediği takdirde küçük bir alevin bir odayı 
tamamen yakıp kül etmesi sadece 2 dakika sürer!

Yangın söndürücüyü aşağıdaki kurallara göre kullanın!

Yangının ne olduğunu bilin

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor. Upgrade to PRO to remove watermark.



Sayfa 15

1. Evinizde veya işyerinizde mutlaka yangın 
tüpü bulundurun. Bir yangın tüpünü 
yaklaşık 20 TL’ye kolayca satın alabilirsiniz. 

2. LPG ve doğalgaz kaçağını kibrit veya 
çakmak alevi ile kontrol etmeyin. Deterjanlı 
sünger ile kaçağı tespit edebilirsiniz.

3. Gaz kaçağı halinde vanayı kapatın ve 
bulunduğunuz yeri havalandırın.

4. Evden çıkarken prize takılı ütü, ısıtıcı vb. 
cihaz bırakmayın.

5. Yasaklanan yerlerde sigara içmeyin.

6. Plastik çöp kutuları içine kesinlikle sigara 
atmayın.

7. Yangın sonrası olası kayıplarınızı güvence 
altına almak için işyerinizi, evinizi ve 
eşyalarınızı, hatta ailenizi sigorta ettirin.

8. Orman, koru ve piknik yerlerinde yakılan 
ateşi iyice söndürmeden bırakmayın.

9. Bacanızı yılda 2 kez yetkili kişilere 
temizletin.

10. LPG tüplerini mutlaka servisine taktırın 
ve sabitleyin.

Yangına karşı önleminizi 
önceden alın

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor. Upgrade to PRO to remove watermark.This PDF document was edited with Icecream PDF Editor. Upgrade to PRO to remove watermark.This PDF document was edited with Icecream PDF Editor. Upgrade to PRO to remove watermark.



Sayfa 16

1. Varsa, yangın butonuna basarak alarm sistemini devreye sokun.

2. İtfaiye’yi (Tel:110) arayın.

3. Yangın yerini terk ederken kapı ve pencereleri 
kapatın.

4. Yangın her tarafı sarmış ve kaçış yolları 
dumanla kaplı ise, muhafazalı bir yere sığınıp 
kapıyı kapatarak, battaniye ve ıslak bezle kapı 
kenarlarından içeriye duman girişini önleyin. 
Mevcut imkanlarla çevredekilere haber verip kurtarılmayı bekleyin.

5. Yakıt ve elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın.

6. Dumanla dolu alanlarda eğilerek ilerleyin.

7. Yoğun duman bulunan yangın yerine uygun soluma aparatı 
takmadan kesinlikle girmeyin.

8. Kapalı kapılara elinizin tersiyle aşağıdan yukarıya doğru 
dokunun. Eğer kapı sıcaksa ardında yangın vardır.

9. Evde meydana gelen küçük yangınlarda eğer yangın 
söndürücünüz yoksa suyla yangını etkisiz hale getirin veya kum, 
toprak, halı, kilim vb. malzemelerle yangının oksijenle temasını 
keserek yangını söndürün. Mum, yakıt veya elektrik kaynaklı küçük 
yangınlarda asla su kullanmayın, oksijen temasını keserek yangını 
söndürün.

10. Kıyafetleriniz tutuşursa durun-yatın-yuvarlanın.

Yangın anında yapmanız 
gerekenler



Sayfa 17

1. Ateşin tamamen söndüğünden emin 
olun.

2. Yangının tekrar parlamasını önleyin.

3. Isıdan dolayı yeniden yangın 
çıkmasını önlemek için söndürmüş 
olduğunuz bölgeye su dökerek 
soğutma yapın.

4. Pencereleri açın doğal rüzgar 
esintisi ile çapraz havalandırma 
yaratarak dumanı temizleyin.

Yangın sonrasında 
yapmanız gerekenler


