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AFET NEDİR?

AFET; “insanlar ve insan yerleşmeleriAFET; “insanlar ve insan yerleşmeleri

sosyal ve çevresel kayıplara neden

faaliyetlerini durdurarak veya

etkileyen doğal, teknolojik ve insan

tanımlanmaktadır.

yerleşmeleri üzerinde fiziksel, ekonomik,yerleşmeleri üzerinde fiziksel, ekonomik,

neden olan, normal yaşamı ve insan

kesintiye uğratarak toplulukları

insan kökenli olayların sonuçları” olarak



AFET

DOĞAL AFETLER

ATMOSFERİK 
fırtına, don, 
kuraklık...

HİDROLOJİK

sel, buzulların 
erimesi…

JEOLOJİK 

deprem, toprak 
kayması…

BİYOLOJİK

salgın, canlı 
türlerinin yok 

olması…

AFET

İNSAN KAYNAKLI AFETLER

YANGIN SAVAŞ KAZALAR PATLAMALAR



DOĞAL AFETLER
Doğal afetler, toplumun sosyo-ekonomik ve sosyoDoğal afetler, toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo

can ve mal kayıplarına neden olan doğa olaylarıdır

Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan bu olayların

ekonomik zararlar meydana gelmektedir.

Ülkemizde, coğrafi, topografik yapıları ve iklimsel

karşı karşıya kalmaktadır.

Bunun sonucunda, ülkemizde de çok sayıca

ekonomik anlamda da ciddi zarara uğrandığı söylenebilir

sosyo-kültürel faaliyetlerini önemli ölçüde aksatan,sosyo-kültürel faaliyetlerini önemli ölçüde aksatan,

olaylarıdır.

olayların sonucunda çok sayıda can-mal kayıpları ve ciddi

iklimsel özellikleri nedeniyle, doğal afetlerle sıklıkla

can ve mal kaybı yaşandığı buna ilave olarak

söylenebilir.



DOĞAL AFET SONUCU YAŞANAN 
KAYIPLAR…

Doğal afetlerin oluşumları engellenemez ancak oluşturdukları zararlar Doğal afetlerin oluşumları engellenemez ancak oluşturdukları zararlar 

indirilebilir. Bu amaçla önceden planlama ve 

Örneğin; sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyi düşük

insanların sayısı  sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyi yüksek

fazladır.fazladır.

DOĞAL AFET SONUCU YAŞANAN 

ancak oluşturdukları zararlar en alt düzeye ancak oluşturdukları zararlar en alt düzeye 

ve hazırlıklı olma konularına önem verilmelidir. 

kültürel ve ekonomik düzeyi düşük olan ülkelerde yaşanan afetlerde ölen 

kültürel ve ekonomik düzeyi yüksek olan ülkelere oranla 3 kat daha 



Ülkemizde yaşanan doğal afetler (2000
AFET TİPİ AFET SAYISI YAŞANAN 

KAYIPLARKAYIPLAR

TOPRAK
KAYMASI

3158 17

DEPREM 1007 659

SEL 809 72

ÇIĞ 497 33

KÖTÜ HAVA 
KOŞULLARI

619 131
KOŞULLARI

FIRTINA 1398 172

YANGIN 1507 22

TOPLAM 8995 1106

Ülkemizde yaşanan doğal afetler (2000-2015)
SAKATLIK
SAYISI

YIKILAN BİNA 
SAYISI

ZARAR GÖREN 
BİNA SAYISISAYISI SAYISI BİNA SAYISI

9 231 4217

4258 2479 90379

47 201 33295

28 13 122

797 0 0

152 4 883

34 2 124

5325 2930 129020



Δεν  είναι δυνατή η εμφάν ιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχ ει καταστραφεί. Επαν εκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφαν ίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγ ετε ξανά.



Yer kabuğu içindeki Yer kabuğu içindeki 
kırılmalar nedeniyle 
ani olarak ortaya çıkan 
titreşimlerin dalgalar 
halinde yayılarak 
yeryüzünü sarsma 
olayına “DEPREM” 
denir. 



Yurdumuzun %96’sı deprem bölgesinde bulunuyor
deprem tehlikesi altında yaşıyor. Büyük sanayi
%93’ü deprem bölgesindedir.

mta.gov.tr’den alınmıştır.
25.03.2013

bulunuyor ve nüfusumuzun %95’i
sanayi merkezlerinin %98’i ve barajların



ÖNCESİ

DEPREM 
DÖNGÜSÜ

SONRASISONRASI

ÖNCESİ

DEPREM 
DÖNGÜSÜ

SIRASI SIRASI 



DEPREM ÖNCESİ
YAPISAL RİSKLERİ ÖNLEME YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ ÖNLEME



DEPREM ÖNCESİ
YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ ÖNLEME

Deprem anında hareket edebilecek, kayabilecek, Deprem anında hareket edebilecek, kayabilecek, 
düşebilecek ve kayabilecek her şey 

Tüm eşyalarınızı sallantıya karşı 

Camlarınız için de önlem alın…

YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ ÖNLEME

hareket edebilecek, kayabilecek, hareket edebilecek, kayabilecek, 
kayabilecek her şey size zarar verebilir. 

Tüm eşyalarınızı sallantıya karşı hemen sabitleyin…

Camlarınız için de önlem alın…



Kimyasalları

Sınırlayın,

DEPREM ÖNCESİ
YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ ÖNLEME

Sınırlayın,

İzole edin, 

Yok edin,

Ayrı saklayın

(SİYA)

YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ ÖNLEME



Doğal gaz, Elektrik ve Su tesisatlarının açma

DEPREM ÖNCESİ
YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ ÖNLEME

Doğal gaz, Elektrik ve Su tesisatlarının açma

Gaz Elektrik

Doğal gaz, Elektrik ve Su tesisatlarının açma-kapama şekillerini ve sırasını öğrenin.

YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ ÖNLEME

Doğal gaz, Elektrik ve Su tesisatlarının açma-kapama şekillerini ve sırasını öğrenin.

Elektrik Su



En az 3 gün (72 saat) süreyi kapsayan Afet ve Acil Durum Planı…

DEPREM ÖNCESİ
Afet ve Acil Durum Planı

ACİL DURUM TELEFONLARI

AMBULANS 112
POLİS 155
İTFAİYE 110
ORMAN YANGINI 177
DOĞAL GAZ 187
JANDARMA 156
DOĞAL GAZ 187
JANDARMA 156
SAHİLGÜVENLİK 158
ZEHİR DANIŞMA 114
AFAD 122

AKUT 0212 217 04 10

En az 3 gün (72 saat) süreyi kapsayan Afet ve Acil Durum Planı…



Örnek Acil Durum Çantası
Çakı, düdük

Nakit para

Kâğıt, kalem

Battaniye veya uyku tulumu

Makas, koli bandı, plastik/naylon örtü

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller

Kişisel ilkyardım çantası ve devamlı kullandığınız ilaçların 
yedekleri ve reçeteleri

Koruyucu giysiler, sağlam ayakkabılar ve yağmurluk

Örnek Acil Durum Çantası
 Varsa bebekler, yaşlılar veya engelliler için gerekli 

olacak özel eşyalarolacak özel eşyalar

 Kimlik, tapu, ruhsat, pasaport, banka hesap 
cüzdanları, sigorta poliçeleri gibi önemli evrakların 
fotokopileri ve aile fertlerinin güncel fotoğrafları (su 
geçirmez poşette)

 Ailenizin otomobili varsa, yedek anahtarı

 Yeterince su ve yiyecek maddesi
devamlı kullandığınız ilaçların 

 Yeterince su ve yiyecek maddesi

 Hijyen paketi (sabun, dezenfektan jel, diş fırçası ve 
macunu, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, vb.)



ÖNCESİ

DEPREM 
DÖNGÜSÜ

SONRASI

ÖNCESİ

DEPREM 
DÖNGÜSÜ

SIRASI 



DEPREM ANI



DEPREM ANI
Oradan oraya koşmayınkoşmayın, balkona çıkmayınçıkmayın, camlardan

Δεν  είναι δυνατή η εμφάν ιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχ ει καταστραφεί. Επαν εκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφαν ίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγ ετε ξανά.

, camlardan atlamayın, merdivenleri ve asansörleri kullanmayın.



Öncelikle
• pencerelerden
• kapılardan
• cam bölmelerden
• kitaplıklardan• kitaplıklardan
• kütüphanelerden
• lambalardan
• tablolardan
• asılı çiçeklerden ve saksılardan
• raflardan
• dolaplardan
• kimyasallardan• kimyasallardan
• yanan ocak ve fırınlardan
• yüksek mobilyalardan

• gevşek yapı elemanlarından sabitlemediysek sabitlemediysek UZAK DURmalıyız.



DEPREM ANI

Bulunduğunuz bina, bilimsel ilkelere ve mevcut yönetmeliklere uygun 
malzemeler uygun teknikle SABİTLENMİŞ ise;malzemeler uygun teknikle SABİTLENMİŞ ise;

Δεν  είναι δυνατή η εμφάν ιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχ ει καταστραφεί. Επαν εκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφαν ίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγ ετε ξανά.

YAT - KORUN

Bulunduğunuz bina, bilimsel ilkelere ve mevcut yönetmeliklere uygun YAPILMIŞ, Yapısal olmayan 

- TUTUN



DEPREM ANI
AÇIK ALANLARDA

ÇÖK - KAPANÇÖK - KAPAN

AĞAÇLARDAN UZAKLAŞ.

ELEKTRİK DİREKLERİ VEELEKTRİK DİREKLERİ VE
TELLERİNDEN UZAKLAŞ.

ARAÇ YOLU ÜZERİNDE
ÇÖK-KAPAN YAPMA.

AÇIK ALANLARDA

KAPANKAPAN

BİNA BOYUNUN 1,5 KATI
UZAKLAŞ.

ÇEVRENİ GÖZLEMLE.



ARAÇ TAMAMEN DURANA KADAR KOLTUĞUNUZDA KALIN

HAREKET HALİNDE ARAÇTA YOLCUYSANIZ;

DEPREM ANI

KÖPRÜ, ALTGEÇİT, ENERJİ NAKİL HATLARI VE TRAFİK IŞIKLARINA UZAK BİR YERDE ARACIN 
DİKKATLİ VE YAVAŞ BİR ŞEKİLDE YOLUN EN SAĞINA ÇEKİLEREK DURMASINI İSTEYİN.

DURDUĞUNUZ YERDE ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETİNİ YAPIN.

SARSINTI DURUNCA, KENDİNİZİ VE ÇEVREDEKİLERİ KONTROL EDİN; PANİĞE KAPILMADAN ANCAK 
HIZLI BİÇİMDE, AFET PLANINDA BELİRLEDİĞİNİZ TOPLANMA YERİNE GİDİN.

ARAÇ TAMAMEN DURANA KADAR KOLTUĞUNUZDA KALIN

HAREKET HALİNDE ARAÇTA YOLCUYSANIZ;

KÖPRÜ, ALTGEÇİT, ENERJİ NAKİL HATLARI VE TRAFİK IŞIKLARINA UZAK BİR YERDE ARACIN 
DİKKATLİ VE YAVAŞ BİR ŞEKİLDE YOLUN EN SAĞINA ÇEKİLEREK DURMASINI İSTEYİN.

TUTUN HAREKETİNİ YAPIN.

SARSINTI DURUNCA, KENDİNİZİ VE ÇEVREDEKİLERİ KONTROL EDİN; PANİĞE KAPILMADAN ANCAK 
HIZLI BİÇİMDE, AFET PLANINDA BELİRLEDİĞİNİZ TOPLANMA YERİNE GİDİN.



ÖNCESİ

DEPREM 
DÖNGÜSÜ

SONRASI

ÖNCESİ

DEPREM 
DÖNGÜSÜ

SIRASI 



DEPREM SONRASI
Sakin olun, büyüklerinizle birlikteyseniz onlardan birlikteyseniz onlardan ayrılmayın.



Bulunduğunuz yerden ayrılmadan önce ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeleri yanınıza almayı 
unutmayın. Uygun şekilde giyinin.

DEPREM SONRASI

unutmayın. Uygun şekilde giyinin.
Önce gaz, sonra elektrik, sonra su vana ve şalterlerinin

Gaz Elektrik

3.11.2019 15:50

Bulunduğunuz yerden ayrılmadan önce ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeleri yanınıza almayı 

vana ve şalterlerinin kapatılmasını büyüklerinize hatırlatın.

Elektrik Su



Afet ve Acil Durum Planınızı 
uygulamanız gerekebilir.

DEPREM SONRASI

Afet ve Acil Durum Planınızı 
uygulamanız gerekebilir.
Buluşma noktasına gitmeden önce 
gerekiyorsa komşularınıza yardımcı 
olun.

Buluşma noktasına gidin.

Telefonları meşgul etmeyin ve sosyal Telefonları meşgul etmeyin ve sosyal 
medya aracılığıyla asılsız bilgileri 
yaymayın.

3.11.2019 15:50



DEPREM SONRASI

Hasar görmüş 
binalardan uzak durun. 
Yetkililer izin vermeden 
binanıza girmeyin. 

3.11.2019 15:50



Binanıza girmeden önce, doğal gaz ve elektrik sistemlerini 

DEPREM SONRASI
3.11.2019 15:50

Binanıza girmeden önce, doğal gaz ve elektrik sistemlerini uzman kişilere kontrol ettirin.



Enkaz altında iseniz;

DEPREM SONRASI

Sakin kalmaya çalışın,

Kibrit, çakmak vb. kullanmayın,

Ağzınızı, burnunuzu bir mendil ya da giysi 
parçasıyla örtün, enkazın tozunu 
yutmayın, hareket ederek toz kaldırmayın,

Enkazın dışındaki kişiler sizi duymuyorlarsa 
sürekli bağırarak enerjinizi tüketmeyin. 
Belirli aralıklarla yardım isteyin,

3.11.2019 15:50



Enkaz altında iseniz;

DEPREM SONRASI

Yakınınızda bulunan bir duvar 
ya da varsa tesisat borusuna 
sert bir cisimle düzenli 
aralıklarla vurun (katı cisimler 
sesi iletir),

Etrafınızı dinleyin, sizden başka 

Enkaz altında iseniz;

Etrafınızı dinleyin, sizden başka 
kazazedeler olup olmadığını 
anlamaya çalışın.

3.11.2019 15:50

Δεν  είναι δυνατή η εμφάν ιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχ ει καταστραφεί. Επαν εκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφαν ίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγ ετε ξανά.



DEPREME HAZIRIZ... DEPREME HAZIRIZ... PEKPEK

HEYELANHEYELAN

PEKPEKİİ YAYA DİĞERLERİ?DİĞERLERİ?

SELSEL



HEYELANHEYELAN
Öncesinde; Öncesinde; 
Yaşadığınız bölgedeki heyelan riskleri hakkında bilgi edinin

Yeni yerleşim yeri olarak heyelan riski taşıyan bölgeleri 

Aile Afet Planını hazırlarken heyelan riskini göz önünde bulundurun. 
göre belirlemek gibi gerekli ek önlemleri alın.

bilgi edinin.

bölgeleri seçmeyin.

heyelan riskini göz önünde bulundurun. Tahliye güzergâhını buna 



Kapalı Alandaysanız;

HEYELANHEYELAN
Sırasında; Sırasında; 

Dışarıdaysanız;

• Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden 
uzaklaşmak için yeterli vaktiniz yoksa 
içeride kalın.

• Sağlam eşyaların altında ve/veya yanında 
ÇÖK - KAPAN - TUTUN hareketini uygulayın.

• Hissettiğiniz hareket sona erinceye kadar 
yerinizden ayrılmayın.

• Heyelan veya çamur 
yolunun üzerinde 

• Çevrenizdeki 
hareket yolundan 
olduğu 

• Heyelan veya çamur 
kaçabilecek yerinizden ayrılmayın. kaçabilecek 
arkasına saklanabileceğiniz sağlam bir şey 
yoksa, 
hareketini yaparak 
koruyun.

Dışarıdaysanız;

• Heyelan veya çamur akıntısının hareket 
yolunun üzerinde durmayın.

• Çevrenizdeki insanları uyararak heyelanın 
hareket yolundan uzaklaşın ve mümkün 
olduğu kadar yükseklere doğru çıkın.

• Heyelan veya çamur akıntısından 
kaçabilecek zamanınız veya etrafınızda kaçabilecek zamanınız veya etrafınızda 
arkasına saklanabileceğiniz sağlam bir şey 
yoksa, olduğunuz yerde ÇÖK-KAPAN-TUTUN 
hareketini yaparak başınızı ve boynunuzu 
koruyun.



Her şeyden önce kendinizin ve aile üyelerinin güvende 

HEYELANHEYELAN
Sonrasında; Sonrasında; 

Olayın tekrarlanması ihtimaline karışı mümkünse 

Kendi güvenliğinize dikkat ederek çevrenizde yardıma ihtiyacı 
kontrol edin.

Yangın veya yeni bir çamur akıntısı gibi tehlikeler yoksa 
yerinden oynatmayın. Yardım için gelen yetkilileri, 

Mümkünse evinizde bulunan elektrik, gaz ve su 
için ailenizi uyarın.için ailenizi uyarın.

Çevrenizde gaz kaçağı olmadığından emin oluncaya dek, bulunduğunuz yeri kibrit veya diğer 
yanıcı maddelerle aydınlatmaya çalışmayın.

önce kendinizin ve aile üyelerinin güvende olduğundan emin olun.

karışı mümkünse bölgeden uzaklaşın.

yardıma ihtiyacı bulunan kişi olup olmadığını 

gibi tehlikeler yoksa yaralı ve yardıma muhtaç kişileri 
için gelen yetkilileri, bu kişilere yönlendirin.

evinizde bulunan elektrik, gaz ve su tesisatlarını kapatın. Bu tesisatların kapatılması 

Çevrenizde gaz kaçağı olmadığından emin oluncaya dek, bulunduğunuz yeri kibrit veya diğer 



Telefonlarını meşgul etmeyin.

HEYELANHEYELAN
Sonrasında; Sonrasında; 

Risk yaratabilecek duvar, çatı ve bacaların etrafında dolaşmamaya özen gösterin.

Radyo vb. kitle iletişim araçları yoluyla, yapılan uyarıları dinleyin ve söylenenleri uygulayın.

Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.

Eşya almak amacıyla, zarar görmüş binalara girmeyin.

Heyelan veya çamur akıntısı sonrası meydana gelebilecek 

Risk yaratabilecek duvar, çatı ve bacaların etrafında dolaşmamaya özen gösterin.

Radyo vb. kitle iletişim araçları yoluyla, yapılan uyarıları dinleyin ve söylenenleri uygulayın.

Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.

Eşya almak amacıyla, zarar görmüş binalara girmeyin.

Heyelan veya çamur akıntısı sonrası meydana gelebilecek sellenmelere karışı dikkatli olun.



Bulunduğunuz yerin sele maruz kalma riskini öğrenin. Sel yataklarına yerleşmemeye özen 
gösterin.

SELSEL
Öncesinde; Öncesinde; 

gösterin.

Sel riskine karşı nasıl hazırlanacağınızı ve korunacağınızı öğrenebileceğiniz eğitim programlarına 
katılın. İlkyardım vb. tamamlayıcı eğitimleri de alın.

Sel konusundaki uyarıları radyo ve TV’den mutlaka takip edin. 

Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin taşmasına neden 
olacağını unutmayın.

Aile Afet Planınızı hazırlarken sel riskini göz önünde bulundurun. Tahliye güzergâhını buna göre Aile Afet Planınızı hazırlarken sel riskini göz önünde bulundurun. Tahliye güzergâhını buna göre 
belirlemek gibi gerekli ek önlemleri alın.

Özellikle mazgallar ve su tahliye sistemleri ile, çatı giderlerinin temizliğini yapın; tıkanıklıkları 
giderin.

yerin sele maruz kalma riskini öğrenin. Sel yataklarına yerleşmemeye özen 

riskine karşı nasıl hazırlanacağınızı ve korunacağınızı öğrenebileceğiniz eğitim programlarına 
katılın. İlkyardım vb. tamamlayıcı eğitimleri de alın.

konusundaki uyarıları radyo ve TV’den mutlaka takip edin. 

süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin taşmasına neden 

Afet Planınızı hazırlarken sel riskini göz önünde bulundurun. Tahliye güzergâhını buna göre Afet Planınızı hazırlarken sel riskini göz önünde bulundurun. Tahliye güzergâhını buna göre 

mazgallar ve su tahliye sistemleri ile, çatı giderlerinin temizliğini yapın; tıkanıklıkları 



• Sel öncesi hazırlıklarınızı gözden geçirin, planınızı uygulamaya koyarak gerekli ek önlemleri alın.

SELSEL
Uyarısı yapıldığında; Uyarısı yapıldığında; 

• Sel sularının çok şiddetli akacağını ve önüne katacağı araç, ağaç ve ağır maddeleri sürükleyeceğini 
dikkate alarak dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun.

• Her an tahliye olabilecek şekilde hazırlıklı olun; afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın.

• Evdeki banyo küvetini ve kapları, şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı temiz su ile doldurun.

• Elektrikli ev aletlerini fişten çekin; sigortaları ve vanaları kapatın.

• Sel uyarısı yapıldığında veya daha öncesinde, bina dışında bulunan akıntıyla sürüklenip zarara yol • Sel uyarısı yapıldığında veya daha öncesinde, bina dışında bulunan akıntıyla sürüklenip zarara yol 
açabilecek mangal, çöp kovası vb. eşyaları bağlayın ya da daha güvenli bir yere kaldırın.

• Uyarıların yapıldığı tarihlerde, yanınıza değerli eşya ve evraklarınızı da alarak, mümkünse yüksek 
kesimlerde yaşayan yakınlarınıza kısa süreliğine misafir olun.

• Sel öncesi hazırlıklarınızı gözden geçirin, planınızı uygulamaya koyarak gerekli ek önlemleri alın.

• Sel sularının çok şiddetli akacağını ve önüne katacağı araç, ağaç ve ağır maddeleri sürükleyeceğini 
dikkate alarak dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun.

• Her an tahliye olabilecek şekilde hazırlıklı olun; afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın.

• Evdeki banyo küvetini ve kapları, şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı temiz su ile doldurun.

• Elektrikli ev aletlerini fişten çekin; sigortaları ve vanaları kapatın.

• Sel uyarısı yapıldığında veya daha öncesinde, bina dışında bulunan akıntıyla sürüklenip zarara yol • Sel uyarısı yapıldığında veya daha öncesinde, bina dışında bulunan akıntıyla sürüklenip zarara yol 
açabilecek mangal, çöp kovası vb. eşyaları bağlayın ya da daha güvenli bir yere kaldırın.

• Uyarıların yapıldığı tarihlerde, yanınıza değerli eşya ve evraklarınızı da alarak, mümkünse yüksek 
kesimlerde yaşayan yakınlarınıza kısa süreliğine misafir olun.



Sakin olun.

Zaman kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkın. Su birikintileri sığ görünse de içine 

SELSEL
Sırasında; Sırasında; 

Zaman kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkın. Su birikintileri sığ görünse de içine 
girmeyin ve bu alanlardaki suların kısa sürede yükselebileceğini unutmayın.

Asla sel suyu içinde araba kullanmayın; ölümlerin %80’inin araç içinde gerçekleştiğini unutmayın. 
Aracınızı selden etkilenmeyecek yüksek kesimlerde bir yere çekin.

Evinizin çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının da yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden 
uzak durun.

Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 15
insanı devirip sürükleyebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Ev ya da işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz gibi tesisatları kapatın.Ev ya da işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz gibi tesisatları kapatın.

Çok gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmayın.

Kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden uzak durun

kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkın. Su birikintileri sığ görünse de içine kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkın. Su birikintileri sığ görünse de içine 
girmeyin ve bu alanlardaki suların kısa sürede yükselebileceğini unutmayın.

sel suyu içinde araba kullanmayın; ölümlerin %80’inin araç içinde gerçekleştiğini unutmayın. 
Aracınızı selden etkilenmeyecek yüksek kesimlerde bir yere çekin.

çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının da yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden 

suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir 
insanı devirip sürükleyebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

ya da işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz gibi tesisatları kapatın.ya da işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz gibi tesisatları kapatın.

elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden uzak durun.



 Sel, suların geri çekilmesiyle sona ermeyebilir. Bu nedenle yetkililer tarafından “Dönün!” uyarısını 
almadan kesinlikle evlerinize dönmeyin.

SELSEL
Sonrasında; Sonrasında; 

almadan kesinlikle evlerinize dönmeyin.

Binalarınızın herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edin. Eğer sel suları evinizin etrafında hâlâ 
mevcut ise eve girmeyin.

Binaya girmeniz gereken durumlarda, çevresel kontrollerinizi yapın ve kişisel güvenlik önlemlerinizi 
alın.

Evinizde gaz sızıntısı olmadığından, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle 
çalışan eşyalar bulunmadığından emin olun. Sele maruz kalmış binadaki kopmuş hiçbir kabloya ve 
elektrikli aletlere dokunmayın.

Suyun iletken olduğunu unutmayın. Elektriğe kapılma riski nedeniyle eşyalarınızı kurtarmak adına da 
olsa suyla kaplı alanlara girmeyin.
Suyun iletken olduğunu unutmayın. Elektriğe kapılma riski nedeniyle eşyalarınızı kurtarmak adına da 
olsa suyla kaplı alanlara girmeyin.

Sel sonrası insan sağlığına zarar vermemeleri için lağım çukuru ve atık su sistemlerini mutlaka 
yetkililere kontrol ettirin.

Sel suyu ile temas etmiş hiçbir gıda malzemesini ambalajlı olanlar dahil kullanmayın.

Sel, suların geri çekilmesiyle sona ermeyebilir. Bu nedenle yetkililer tarafından “Dönün!” uyarısını 

herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edin. Eğer sel suları evinizin etrafında hâlâ 

girmeniz gereken durumlarda, çevresel kontrollerinizi yapın ve kişisel güvenlik önlemlerinizi 

gaz sızıntısı olmadığından, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle 
çalışan eşyalar bulunmadığından emin olun. Sele maruz kalmış binadaki kopmuş hiçbir kabloya ve 

iletken olduğunu unutmayın. Elektriğe kapılma riski nedeniyle eşyalarınızı kurtarmak adına da iletken olduğunu unutmayın. Elektriğe kapılma riski nedeniyle eşyalarınızı kurtarmak adına da 

sonrası insan sağlığına zarar vermemeleri için lağım çukuru ve atık su sistemlerini mutlaka 

suyu ile temas etmiş hiçbir gıda malzemesini ambalajlı olanlar dahil kullanmayın.



Koşullara uygun kişisel hijyen önlemlerinizi (örneğin plastik çizme, plastik ve/veya lateks eldiven, vb.) 
almadan sel suyu ile temas etmiş hiçbir malzemeye dokunmayın.

SELSEL
Sonrasında; Sonrasında; 

almadan sel suyu ile temas etmiş hiçbir malzemeye dokunmayın.

Sele maruz kalmış bölgelerde kaynağını bilmediğiniz suları kullanmayın. Kuyu sularını ancak kuyudan 
belli bir süre su çekildikten ve kaynatıldıktan sonra kullanın. Güvenliğinden emin olmadığınız kuyu 
sularının ölçümlerini yaptırmayı ihmal etmeyin.

Mümkünse şişe suyu kullanın.

Sel sırasında yaralandıysanız tetanos aşısı yaptırmanız gerektiğini unutmayın.

Sel suyuna temas etmiş giysi ve eşyalarınızı çok iyi şekilde yıkayıp temizleyin; kişisel hijyeninize dikkat 
edin.

Mümkün olduğunca kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, özel ihtiyaç sahibi kişilere ve Mümkün olduğunca kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, özel ihtiyaç sahibi kişilere ve 
hayvanlara yardım edin.

Evinize sel sırasında yılan ve benzeri zararlı hayvanların girmiş olabileceğini düşünerek bu konuda 
inceleme yapmanız faydalı olacaktır.

uygun kişisel hijyen önlemlerinizi (örneğin plastik çizme, plastik ve/veya lateks eldiven, vb.) 
almadan sel suyu ile temas etmiş hiçbir malzemeye dokunmayın.almadan sel suyu ile temas etmiş hiçbir malzemeye dokunmayın.

maruz kalmış bölgelerde kaynağını bilmediğiniz suları kullanmayın. Kuyu sularını ancak kuyudan 
belli bir süre su çekildikten ve kaynatıldıktan sonra kullanın. Güvenliğinden emin olmadığınız kuyu 

sırasında yaralandıysanız tetanos aşısı yaptırmanız gerektiğini unutmayın.

suyuna temas etmiş giysi ve eşyalarınızı çok iyi şekilde yıkayıp temizleyin; kişisel hijyeninize dikkat 

olduğunca kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, özel ihtiyaç sahibi kişilere ve olduğunca kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, özel ihtiyaç sahibi kişilere ve 

sel sırasında yılan ve benzeri zararlı hayvanların girmiş olabileceğini düşünerek bu konuda 



Yararlanılan kaynaklar;
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İlk 72 Saat Kitabı, 2011.

Yararlanılan kaynaklar;
Saat Kitabı, 2011.



Katkılarıyla…
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