


İÇERİK

• Sivil Savunma Nedir?

• Afet Nedir?

• Deprem Nasıl Olur?

• Afetlere Karşı Nasıl Hazırlıklı Olabiliriz?

• Deprem Sırasında Nasıl Davranmalıyız?

• Deprem Sonrasında Neler Yapmalıyız?



SİVİL SAVUNMA
Düşman saldırılarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın  can  ve  mal  kaybının  en 

aza  indirilmesi,  Cephe  gerisi   maneviyatının   korunması   amacıyla  yapılan  silahsız, 

koruyucu, kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri içerir.

Sivil Savunma’nın içerisinde İlkyardım, Deprem, Yangın, KBRN* ve Arama Kurtarma bilgileri 

vardır. Bu bilgileri öğrenmek olası felaket durumlarında hayatta kalmanızı sağlayacaktır.

Kısaca SİVİL SAVUNMA

İnsanın Kendi Kendisini Korumasını 

Öğrenmesi Demektir.

*KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahlar



AFET NEDİR ?

İKAZ VE ALARM 

İŞARETLERİNİ 

ÖĞRENİN



 İNSANLAR İÇİN; FİZİKSEL, EKONOMİK VE SOSYAL KAYIPLAR 

DOĞURAN, NORMAL YAŞAMI VE İNSAN FAALİYETLERİNİ 

DURDURARAK VEYA KESİNTİYE UĞRATARAK TOPLULUKLARI 

ETKİLEYEN DOĞAL VEYA İNSAN KAYNAKLI OLAYLARA  AFET 

DENİLMEKTEDİR.

AFET NEDİR?



AFET TÜRLERİ                                                                                                

1- DOĞAL AFETLER

a) YAVAŞ GELİŞEN DOĞAL AFETLER

- ŞİDDETLİ SOĞUKLAR,  KURAKLIK,  KITLIK

b) ANİ  GELİŞEN DOĞAL AFETLER

- DEPREM

- SELLER, SU TAŞKINLARI

- TOPRAK KAYMALARI, KAYA DÜŞMESİ

- ÇIĞ 

- FIRTINALAR, HORTUMLAR 

- VOLKANLAR 

- YANGINLAR

2- İNSAN KAYNAKLI AFETLER

- NÜKLEER, BİYOLOJİK, KİMYASAL KAZALAR

- TAŞIMACILIK KAZALARI

- ENDÜSTRİYEL KAZALAR

- AŞIRI KALABALIKTAN MEYDANA GELEN KAZALAR

- GÖÇMENLER VE YERLERİNDEN EDİLENLER



KKTC’DE DOĞAL AFET DENİNCE AKLA İLK OLARAK SEL VE 
DEPREM GELMEKTEDİR.



DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yeryüzü hareketlerine bağlı 

olarak oluşan sarsıntılardır. Sarsıntının 

şiddeti, şekli ve yüzeye yakınlığı, 

oluşan depremin büyüklüğünü etkiler.



YERYÜZÜ HAREKETLERİ





150 MİLYON YIL ÖNCEKİ DÜNYA 

COĞRAFYASI



FAY NEDİR ?

Bir kuvvetle iki yönden 
sıkıştırılan  kayanın, 
zamanla şekil 
değiştirmesi sonucu 
aniden kırılması ile fay 
oluşur.



FAYLARIN ARAZİDE GÖRÜNÜMÜ





Depremler 

daima gece olur.

Ay ve güneş 

tutulmasından 

sonra deprem olur.

Deprem öncesi 

suların ısınması 

depremin 

habercisidir.

Ne zaman deprem 

olacağını biliyorlar 

ancak bize 

söylemiyorlar.

Hayır. Gerçekte depremler günün her 

saatinde ve her mevsimde olabilir.

SÖYLENTİLER    GERÇEKLER

Hayır. Gerçekten de zamanını bilmiyorlar. Bilim 

adamlarınca ülkemizin büyük bir bölümünde  

GÜÇLÜ BİR DEPREM olma olasılığının 

yaşamımız süresince ÇOK YÜKSEK olduğu 

ifade edilmektedir.  

Depremi önceden belirlemede kullanılan 
yaklaşık 50 farklı öncül belirti vardır. Suların 
ısınması bunlardan sadece biridir. Belirli bir 
düzen içerisinde olmayan davranışlar 
depremin önceden belirlenmesinde yeterli 
değildir. 

Hayır. Şu ana kadar yapılan bilimsel çalışmalar 

sonucu böyle bir ilişki görülmemiştir.

GÜNÜMÜZDE DEPREM 

SÖYLENTİLERİ



EĞER BİR AFET ÖNCESİNDE, 

SIRASINDA VE SONRASINDA 

NELER YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ 

BİLİRSEK, AFETLERE KARŞI 

HAZIRLIKLIYIZ DEMEKTİR. 

Afetlere karşı nasıl 

hazırlıklı olabiliriz?



AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMA

AFET ÖNCESİNDE NELER YAPILMALI ?

 Oturduğunuz bina güvenli mi değil mi? Kontrol edin! 
 Evinizin içi güvenli mi? Güvenliği sağlayın- deprem güvenlik planı yapın!
 Eşyaları ve içindekileri güvenceye alın!
 Ağır eşyaları sabitleyin!
 Ayna ve tabloloları sabitleyin!
 Mutfak eşyalarını sabitleyin!
 Deprem sonrası buluşma planı hazırlayın !
 Deprem çantası hazırlayın!
 Erzak depolayın!
 Size ve ailenize ilişkin önemli bilgileri kaybetmemek için önlem alın!
 İlkyardım gereçlerini hazır bulundurun!
 Işık kaynaklarını hazır tutun!
 Yıkıcı bir deprem anında nasıl davranmanız gerektiğini öğrenin!
 Evi veya bulunduğunuz mekanı nasıl tahliye etmeniz gerektiğini öğrenin!
 Tahliye sonrasında nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenin!



EVİMİZ GÜVENLİ Mİ DEĞİL Mİ?

•Evde birlikte yaşadığınız aile 
büyüklerinize bu konuda girişimleri olup 
olmadığını sorun.

•Şayet binanın güvenliği konusunda bilgi 
sahibi değillerse, bu konuda yardım 
alabilmek için sivil savunmaya veya 
belediyeye başvurabileceklerini söyleyin.

•Bu konuda ısrarcı olun.



EVİMİZİN İÇİ GÜVENLİ Mİ?

• Evdeki eşyalarımız doğru yerleştirilmiş mi?
• Pencerelerin önünde yatak, kanepe gibi eşyalar var mı? Pencereler kırılırsa 

burada oturan veya yatanlara zarar verebilir.

• Ağır ve büyük dolap gibi eşyalar devrilecek olursa, önünde duran kişilere 
zarar verebilir veya çıkış kapılarını kapatarak evden çıkmamızı engelleyebilir.

• Avizeler sağlam mı? Sarsıntıda yerlerinden çıkıp düşebilirler.

• Kitaplıktaki kitap veya eşyalar devrilerek bize zarar verebilir veya yolumuzu 
engelleyebilir.

• Mutfakta tezgah üstü dolaplarda, tencere, tava gibi ağır metal eşyalar var mı? 
Sarsıntıda bunlar üzerimize düşebilir.

• Ocak pencereye ve perdeye yakın mı? Ocaktaki alev perdeyi tutuşturabilir.

• Gaz tüpü dolabın içinde serbest mi duruyor? Sarsıntı sırasında devrilip gaz 
kaçağına sebep olabilir.



Büyüklerinize, evdeki eşyaları sabitlemek için yardımcı 
olun ve hareket edip etmediğini kontrol edin.

DEVRİLEBİLECEK 

EŞYALARIMIZI 

SABİTLEMELİYİZ!!!



• Ağır mobilya ve beyaz 
eşyaları sıkıca sabitleyin

• Gazlı, elektrikli cihazları 
sabitleyin

• Asılan objeler için kanca 
vida kullanın

• Bardak, fincan, tabak 

dolaplarının kapaklarına  

“tutaç”lar takın.

• Tehlikeli ve yanıcı 

sıvıları uygun şekilde 

saklayın.

• Kitaplık raflarına “gergi” 

takın.



TEMEL SABİTLEME  MALZEMELERİ

L-Elemanlar Geniş Dokuma Kemerler Dar Dokuma Kemerler

Plastik Klipsli ŞeritlerMekanik Dolap Kilitleri

Kanca Vidalar Cırt Bantlar Deprem Mumu Kaydırmaz Örtüler

Çocuk Güvenliği Kilitleri



ELEKTRONİK- ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN  

PLASTİK KLİPSLİ ŞERİTLER KULLANILABİLİR



BEYAZ EŞYALARI SABİTLEMEK İÇİN  

GENİŞ DOKUMA KAYIŞLAR KULLANILABİLİR





Evimizdeki elektrik sigortaları, gaz ve su vanalarının 

yerlerini ve nasıl kapatılıp açıldığını öğrenmeliyiz!!

Elektrik sigortaları 

Gaz vanası 

Su vanası 

! Depremden  sonra  eviniz  hasar   gördüyse   bir   büyüğünüze 

elektrik   sigortalarını,    gaz    ve    su   vanalarını    kapatmasını 

anımsatın, gerekirse yerlerini gösterin…





DEPREM ÇANTASI
• Su
• Enerji veren yiyecekler
• Yedek pilleri ile radyo
• Yedek pilleri ile fener
• İlk yardım çantası
• Kişisel, reçeteli ilaçlar. Örneğin, kalp, damar, tansiyon, şeker ve 

hormonal ilaçlar.
• Bir kat giysi
• Bir miktar para
• Çok amaçlı çakı
• Düdük
• Kalem, kağıt
• İçinde önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek 

kişilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya
• Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları için özel 

malzemeler.
• Tuvalet kağıdı. Tuvalet atıkları için naylon poşetler.



DEPREM ÇANTASI

Her altı ayda bir planınızı gözden geçirin. Hazırlık çantanızdaki pilleri, reçeteli 

ilaçları, su ve yiyeceği değiştirin. Bu işlemi yaz-kış saati uygulamasında saatlerin 

yeniden düzenlendiği hafta sonu yapabilirsiniz.

Okuldaki öğrenciler için de bir acil durum çantası hazırlanırken içindeki 

malzemeler şunlar olmalıdır:

• Öğrencilerin aileleri ile ilgili bağlantı bilgileri

• Aile fotoğrafı

• Yaş grubuna uygun küçük bir oyuncak

• Yiyecek

• Bir şişe su



DEPREM SIRASINDA NASIL 
DAVRANMALIYIZ?

Deprem sırasında ise neler 

yapmanız gerektiği 

bulunduğunuz ortama 

göre değişiklikler 

göstermektedir. Bunları 

sırasıyla şekillerle  

görelim:



Deprem Sırasında

Unutmayın!..
Deprem sırasında her şey çok 

hızlı geliştiğinden, düşünme 

süreniz çok kısa. 

Önce bir gürültü duyulur; 

ardından sarsıntı başlar. 

Esas yıkıcı sarsıntı birkaç 

saniye sonra gelir. 

Çoğunlukla yalnızca birkaç adım atılabilir. En hızlı biçimde 

güvenli bir yere ulaşıp, en güvenli pozisyonu almak gerekir. 

Başınızın ense kısmı öncelikle korumanız gereken bölgedir. 







İlk 72 saat ‘’ALTIN SAATLER’’

Enkaz altında mahsur kalınılırsa,
unutulmamalıdır ki; SAKİN KALINMALI,
PANİK YAPILMAMALI…

0 – 2 saat arasında 

Bireysel kurtarma ekipleri

2 – 6 saat arasında 

yerel kurtarma ekipleri

6 saatten sonra 

profesyonel kurtarma ekipleri



 DİNLEME CİHAZI GÖRÜNTÜLÜ ARAMA 
CİHAZI



KATLI EV İÇİNDE DEPREM SIRASINDA DAVRANIŞ

YAŞAM

ÜÇGENİNE

SIĞININ



APARTMAN İÇİNDE DEPREM DAVRANIŞI ( 3-5 KATLI BİNA)



YÜKSEK YAPILARDA DEPREM DAVRANIŞI

Üst katlar alt katlara göre 
çok daha fazla sallanır.Daha 
çok dikkatli olmak gerekir.

Başınızı çanta, minder, 
kitap, klasör gibi şeylerle 
koruyun.Dolap, kahve 
makinası ve sebil gibi 
şeylerden uzak, kolonlara 
yakın durun. Masaya 
yakınsanız altına 
girin.Asansörde iseniz bütün 
düğmelere basın durduğu ilk 
katta asansörden inin, Eğer 
kapısı sıkışmamış ise.



BÜYÜK MARKET VE  MAĞAZALARIN İÇİNDE DEPREM DAVRANIŞI



KENTİN İŞ MERKEZİNDE SOKAKTA DEPREM SIRASINDA 
DAVRANIŞI



TİYATRO VE SİNEMALARDA DEPREM DAVRANIŞI



YERALTI ÇARŞISI YA DA YAYA GEÇİDİ İÇİNDE 
DEPREM DAVRANIŞI



TREN İSTASYONUNDA DEPREM DAVRANIŞI



YAYA ÜST GEÇİDİNDE YA DA KÖPRÜ ÜSTÜNDE DEPREM 
DAVRANIŞI

Köprünün yıkılma ya da 
devrilme olasılığı olsada 
parmaklıklara tutunmak 
dahagüvenlidir. 
Parmaklıklara ve 
trabzanlara 
tutunun. Sarsıntının 
bitmesini bekleyin.

Parmaklıklara tutunun 
sonra merdivenlerden 
inip uzaklaşın.



TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DEPREM SIRASINDA DAVRANIŞ



ARABA KULLANIRKEN



STADYUMDA DEPREM DAVRANIŞI



AÇIK ARAZİDEYKEN DEPREM DAVRANIŞI



DENİZ KENARINDA VE RIHTIMDA DEPREM DAVRANIŞI



Küçük bir depremde bile Tsunami olabilir. 
Hemen yüksek yerlere doğru gidilmelidir.



ELEKTRİKLİ TREN VE OTOBÜSDE DEPREM DAVRANIŞI



OKULDA DEPREM DAVRANIŞI



DEPREM SONRASINDA NELER YAPMALIYIZ ? 

Paniğe kapılmamaya 
çalışın. Bir iki dakika 
durarak sakinleşmeye 
çalışın.

Eğer karanlıktaysanız 
fener kullanın. Bir gaz 
sızıntısı olmadığından emin 
olana kadar kibrit 
kullanmayın ve ışıkları 
YAKMAYIN



Ayaklarınızı, ellerinizi ve 
başınızı koruyun. Sağlam, 
sert ayakkabılar, deri 
eldiven, varsa sert bir 
şapka giyin. Yüzünüze, 
tozdan korunmak için bir 
maske takmak ya da 
maske yerine geçebilecek 
başka bir şeyle ağız ve 
burnunuzu örtmek de iyi 
bir fikir olabilir.



Ayrıntıları dinlemek için 
yanınızda pilli bir radyo 
bulundurun.



Tüpleri, elektriği, 
suyu ve varsa 
doğalgazı kontrol 
edin. Gerekirse 
hepsini ana 
vanadan kapatın 
(bunun için 
elektriği, gazı ve 
suyu nasıl 
kapatabileceğinizi 
öğrenin). Evdeki 
tüm aletleri, 
kapatıp fişten 
çekmeyi 
unutmayın .



Ailenize, sevdiklerinize 
ulaşmak için aracınıza atlayıp 
yollara ÇIKMAMANIZ 
gerektiğini büyüklerinize 
söyleyin. Trafiğin tıkanması 
ambulans, itfaiye ve yardım 
araçlarının, zamanında 
gereksinimi olanlara 
ulaşmasını engelleyecektir.

Çok acil durumlar dışında 
telefonu kullanmayın.
Haberleşmek için kısa mesaj 
servislerini kullanın.



Yangın kontrolü yapın. Büyüklerinizin de 
yardımıyla KÜÇÜK ÇAPLI yangınları söndürmeye 
çalışabilirsiniz. Bunun için öncelikle;

Yangına neden olan yakıtı kesin.

Yangın söndürücüleri ateşin üst kısmına değil, 
her zaman ateşin alt kısmına doğru tutun.



Yalnızca uzmanların ve resmi kaynakların 
açıklama ve uyarılarına uyun. Kulaktan 
kulağa yayılan söylentilere itibar 
etmeyin. Çünkü bu gibi durumlarda 
hırsızlar, yağmacılar gibi kötü niyetli 
kişiler evler boşalsın diye yanlış deprem 
alarmı verebilirler.



Deprem sonrası, çadırlarınızı yetkililerin gösterdikleri 
yerlere kurun. Çadırlar açık alanlara kurulmalı ve 
geçiş yollarını kapamamalıdır. Çadırları evlerinizin 
yanına kurmakta ısrarcı davranmayın



Size yardıma gelen 
görevlileri gerçekten 
gereksinim duymadıkça 
MEŞGUL ETMEYİN. 
Sizler gibi herkes panik 
halinde ve zor durumda 
olabilir. Görevlileri 
gereksiz yere meşgul 
etmeniz yardım 
hizmetlerinin aksamasına 
neden olacaktır.



Depremden 
sonra kendinizin 
ve ailenizin 
güvenliğinden 
emin olduktan 
sonra çevrenize 
de yardımcı 
olmak elinizde...



U N U T M A Y I N K İ!

Senirkent’te Gülsüm nine 38 saat,

Marmara depreminde Özge 3 GÜN,

Kaynaşlı’da Şaziye BULUT 4 GÜN, 

Ceyhan’da Hatice öğretmen 4 GÜN, 

Konya Zümrüt apartmanında Veysel ÜNSAL 3 

GÜN, Muhammet KALEM 6 GÜN,Yasemin 

YAPRAKCI 7 GÜN,

Erzincan’da Nurcan hemşire 9 GÜN sonra

Hayata Merhaba Dediler.



AFETSİZ GÜNLER DİLEĞİYLE

TEŞEKKÜRLER…


