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

Tehlike, Risk ve Afet
•

•

•

•

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

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

Tehlike

a

Risk

b

Zarar G
örebili
rlik
c

te
Kapasi

d

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

Önce

TEHL‹KE

A
F
E
T

TEHL‹KE

A
ZARAR
F
E GÖREB‹L‹RL‹K
T

ZARAR
GÖREB‹L‹RL‹K

Sonra

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

ﬁekil 3. Bütünleﬂik afet yönetimi sisteminin ana ve ara evrelerinin ﬂematik gösterimi.
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Dünyan›n ‹ç Yap›s›
Bundan 4,5 milyar y›l önce tamamen akkor bir halde olan Dünya, oluﬂtu¤u andan bu zamana
kadar so¤uyarak (ﬁekil 4’te görüldü¤ü gibi) katmanl› bir küre haline gelmiﬂtir. Bu katmanl› yap›
kendi içerisinde farkl› özellikler sunar. Bu katmanlara d›ﬂtan içe do¤ru “kabuk”, “manto” ve
“çekirdek” ad› verilir.

ﬁekil 4. Yerkürenin içyap›s›n› oluﬂturan ana katmanlar.

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

Yerkabu¤unun hareketli parçalar› olan levhalar›n hareket
etmesi yeryüzünde önemli fiziksel olaylar meydana getirir.
Fay olarak bilinen büyük k›r›klar birbiriyle sürtünen levha
s›n›rlar›nda yer al›r (Kuzey Anadolu Fay Zonu [KAFZ] gibi).
Deprem ve volkanik faaliyetler de bu bölgelerde bulunur.

Faylar
Yerkabu¤unun k›r›larak hareket etti¤i düzlemlere “fay” denir.
Faylar, yerkabu¤undaki kayaçlar›n, levhalar›n hareketi sonucu oluﬂan kuvvetlere karﬂ› koyamad›¤› zay›fl›k zonlar› boyunca oluﬂur. Uzunluklar› santimetreden binlerce kilometreyi
bulabilir. Depremler zay›fl›k zonu olan fay düzleminin her iki
taraf›nda kalan bloklar›n, bir di¤erine göre hareket ederek yer
de¤iﬂtirmesiyle meydana gelir (ﬁekil 6).

ﬁekil 6. Normal ve ters fay›n
ﬂematik gösterimi.
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Faylar genellikle hareket yönlerine göre isimlendirilir.
Daha çok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara
“do¤rultu at›ml› fay” denir. Fay›n oluﬂturdu¤u iki ayr›
blokun birbirlerine göreli olarak sa¤a veya sola hareketlerinden (örne¤in KAFZ) de bahsedilebilir. Bunlar da sa¤
veya sol yönlü do¤rultu at›ml› faylara bir örnektir. Düﬂey
hareketlerle meydana gelen faylara da “normal ya da ters
fay” denir. Faylar›n ço¤unda hem yatay, hem de düﬂey
hareket bulunabilir.
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Depremler
Deprem geniﬂ anlamda yerkabu¤unun hareketi sonucu
oluﬂan titreﬂim veya sars›nt›lara denir. Yer yüzeyi hareketsizmiﬂ gibi görünse de sürekli yer de¤iﬂtirir, yükselir,
alçal›r, k›vr›l›r, bükülür, k›r›l›r. Bu durum kayalar üzerinde
büyük bir gerilim oluﬂturur. Milyonlarca y›l› kapsayan geniﬂ
zaman aral›klar›nda bu gerilimle biriken enerji, kayalar›n
en zay›f noktalar›ndaki faylanma denilen k›r›lmalarla
aniden boﬂal›r (ﬁekil 7). Aç›¤a ç›kan enerji yerin içinde dalgalar halinde yay›l›r, geçtikleri ortamlar› (de¤iﬂtirir)
deforme eder ve yeryüzünü sarsar. Bu olay deprem olarak
adland›r›l›r.
Depreme yer sars›nt›s›, zelzele ya da sismik faaliyet de
denir. Deprem k›sa süre içinde meydana gelir ve geniﬂ bir
alanda hissedilebilir; nerede ve ne zaman gerçekleﬂece¤i
ise gün ve saat olarak bilinemez.
Deprem ço¤u zaman, hafif yer sars›nt›lar› ﬂeklinde kendini
hissettirir. Tavanda as›l› lambalar›n, bitkilerin salland›¤›n› ya
da raftaki nesnelerin hareketlendi¤ini fark edebilirsiniz.
Bazen hafif bir gürleme sesi duyabilir ya da ﬂiddetli bir sars›nt›
hissedebilirsiniz. Deprem, çok k›sa süre devam eden, yerden
gelen u¤ultu ve gürültüyle birlikte yükselen bir sars›nt›yla
kendini belli eder. Büyük bir depremden sonra daha hafif
sars›nt›lar da olabilir. Bunlara artç› depremler denir.

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

Artç› depremler ana ﬂoktan sonra ortalama iki-üç ay, hatta
bir sene kadar sürebilir. Ancak gün geçtikçe hem seyrekleﬂir, hem de büyüklükleri ve etkileri azal›r. Ana ﬂokta
önemli hasar görmüﬂ fakat y›k›lmam›ﬂ binalar bu artç›
depremlerde y›k›labilir.
Deprem analizi için farkl› ölçekler kullan›l›r. Büyüklük
(magnitüd) depremin kayna¤›nda aç›¤a ç›kan enerjinin
ölçüsüdür. Genellikle Richter Ölçe¤iyle ifade edilen bu
büyüklük, deprem s›ras›nda aç›¤a ç›kan enerjinin ölçüsüne
göre tan›mlan›r.
Richter Ölçe¤i’nde büyüklü¤ü 4,0 ve alt›nda olan depremler
genellikle hasara neden olmaz; 5,0 ve üzerindeki depremler ise hasarla sonuçlanabilir. Dünyada her y›l yaklaﬂ›k 3,5
milyon deprem meydana gelmekte, fakat bunlar›n yaln›zca
1 milyonu kaydedilebilmektedir. ‹nsanlar taraf›ndan
hissedilebilen deprem say›s› ise yaln›zca 50-60 bindir.
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Örne¤in, dünyada ortalama olarak her y›l büyüklü¤ü 8 ya da daha üstünde olan 1-2 deprem
olurken, yine her y›l büyüklü¤ü 3 ve alt›nda olan 100 binden fazla deprem olmaktad›r.
Depremin ﬂiddeti ise insanlar, yap›lar, çevre ve yeryüzü üzerindeki etkilerinin gözlenmesine
dayal› olarak ölçülür. Depremlerin uzun y›llard›r canl› ve cans›z tüm varl›klar üzerinde gözlenen
etkilerine dayan›larak haz›rlanan “ﬁiddet Cetvelleri”ne göre baﬂl›ca 12 ﬂiddet derecesi bulunmaktad›r ve bu dereceler Romen rakamlar›yla gösterilmektedir. Örne¤in 17 A¤ustos 1999’da
meydana gelen Marmara Depremi’nin büyüklü¤ü 7,4’tür. Hasar›n en fazla oldu¤u yerlerde
gözlenen ﬂiddeti ise X (10) olarak belirlenmiﬂtir.
Depremler meydana geldikleri yerlerde zaman zaman yang›nlara, kimyasal serpintilere,
tsunamiye, heyelanlara, kaya düﬂmelerine de yol açabilir. Bu nedenle, depreme haz›rlan›rken di¤er
tehlikeleri de göz önüne almam›z gerekir.

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

P-Dalgalar›

S-Dalgalar›
Yüzey-Dalgalar›

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

Birincil (P) dalgalar s›k›ﬂt›rma/geniﬂleme dalgalar›d›r ve kaya taneciklerinin bir sarmal yay gibi öne
arkaya titreﬂmelerine yol açar. P dalgalar› en h›zl› yay›lan, bu yüzden de deprem kay›t aletlerinde
(sismograf) en önce görülen dalgalard›r; titreﬂim hareketleri yay›lma do¤rultular›yla ayn›d›r.
Daha yavaﬂ yay›lan S dalgalar› ise, kay›t aletlerinde ikincil olarak görülen ve titreﬂim hareketi
yay›lma do¤rultusuna dik olan dalgalard›r. S dalgalar› s›v› içinde kolayca yay›lamaz; örne¤in yerkabu¤unun ergimiﬂ bölgelerinden geçerken ya so¤urulur ya da yitirilirler. Yüzey dalgalar› ise cisim
dalgalar›na göre daha yavaﬂ yay›l›r, ancak genlikleri daha büyüktür; “love” ve “rayleigh” dalgalar›
olarak adland›r›l›rlar. Yap›larda y›k›ma yol açan, bu yüzey dalgalar› ile S dalgalar›d›r. ﬁu ana kadar
ö¤rendiklerimizi ﬂekil üzerinde ﬂematik olarak gösterebiliriz (ﬁekil 9).
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ﬁekil 9. Temel deprem parametrelerinin ﬂematik gösterimi.

Tsunami
Japoncada “liman dalgas›” anlam›na gelen tsunami sözcü¤ü,
bugün okyanuslar›n taban›nda oluﬂan deniz heyelanlar› (çökmeler, oturmalar, zemin kaymalar›, göçmeler), deprem, volkanik faaliyetler sonucu oluﬂan dalgalar için kullan›l›r.
Okyanuslardan küçük olan denizlerde de deniz kabarmas›,
deniz basmas› ﬂeklinde görülebilir.
Tsunamiden sonra oluﬂan dalgan›n di¤er deniz dalgalar›ndan
fark›, su zerreciklerinin sürüklenmesi sonucu y›k›c› bir enerji
kazanmas›d›r. Tsunami yüksek bir su duvar› gibi ilerlemedi¤i
için derin denizde varl›¤› hissedilmez. Dalgalar› daha s›¤ sulara
yaklaﬂt›kça h›zlar›n› kaybeder, fakat dalgalar aras› mesafe
k›sal›r ve üst üste binen dalgalar metrelerce yükseklikte bir su
duvar› oluﬂturup insanlar› etkileyerek bir afet haline gelebilir.
Tsunami ilk oluﬂtu¤unda tek bir dalgad›r, ancak k›sa bir süre içerisinde üç ya da beﬂ dalgaya
dönüﬂerek çevreye yay›lmaya baﬂlar. Bu dalgalar›n birincisi ve sonuncusu çok zay›ft›r, ancak
di¤erleri etkilerini k›y›larda ﬂiddetli biçimde hissettirebilecek bir enerjiyle ilerler. Bu nedenle
depremlerden k›sa bir süre sonra k›y›larda görülen yavaﬂ ama anormal su düzeyi de¤iﬂimi ilk
dalgan›n geldi¤ini gösterir. Bu de¤iﬂim, arkadan gelecek olan çok kuvvetli dalgalar›n ilk habercisi de olabilir.
Geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ tsunamilerden de anlaﬂ›laca¤› üzere, ülkemizde Marmara Denizi’nde, tsunami üretebilecek bir depremden sonra zay›f da olsa bir risk vard›r; ancak bunun Pasifik
Okyanusu’nda meydana gelen tsunamiler gibi olmayaca¤› aç›kt›r. Bununla beraber, 1894 ‹stanbul Depremi’nden sonra oluﬂan dalgalar›n k›y›daki surlar› aﬂt›¤› kay›tlarda mevcuttur. Ege Denizi
k›y›lar›nda meydana gelen tsunamiye ise MÖ 1630’da Santorini volkan›n›n patlamas› sebep
olmuﬂtur.
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Türkiye’de Deprem
Ülkemizin hemen her yerinde depremler olmaktad›r; ancak hasara neden olan depremler baﬂl›ca
üç bölgede (Kuzey-Kuzeydo¤u, Bat› Anadolu bölgeleri ile Do¤u-Güneydo¤u Anadolu)
yo¤unlaﬂmaktad›r. Kuzeyde yer alan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) dünyan›n en aktif ve en
önemli k›r›k zonlar›ndan biridir. Kuzey Anadolu Fay›’n›n uzunlu¤u yaklaﬂ›k 1200 km’dir; geniﬂli¤i
ise 100 m ile 10 km aras›nda de¤iﬂir (ﬁekil 10). Yaklaﬂ›k 5 milyon y›ld›r aktif bir levha s›n›r› olarak
faaliyet gösteren bu do¤rultu at›ml› fay orta derinlikte (10-20 km) depremler üretir. Bat›
Anadolu’da normal faylardan oluﬂan Ege Fay Sistemi ise düﬂük ﬂiddette s›¤ depremler üretir.

ﬁekil 10. Türkiye’deki ana diri faylar›n haritas›.

Depremlerin faaliyetinin belirlenmesi için aktif faylar›n konumlar› ve olas› tehlike riskine göre
deprem zonlar› tespit edilmiﬂtir. Geçmiﬂ dönemdeki incelemeler sonucunda ülkemizin deprem
kaynak zonlar› tespit edilmiﬂtir. Deprem bölgeleri ise bu zonlarda meydana gelecek depremlerin oluﬂturabilece¤i ivme de¤erleri dikkate al›narak belirlenmiﬂtir. Örne¤in k›rm›z› bölgede
yerçekimi ivmesinin %40’›n› aﬂan de¤erlerde deprem ivmesi oluﬂabilece¤i öngörülmüﬂtür (ﬁekil
11). Bölgelere, taﬂ›d›klar› risk oran›na göre numaralar verilir. En fazla deprem riski taﬂ›yan
bölge, “1. derece deprem bölgesi” olarak adland›r›l›r. Derece yükseldikçe risk azal›r.
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ﬁekil 11. Beﬂ farkl› deprem kuﬂa¤›na göre Türkiye’nin depremsellik haritas›.
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Depremden Korunma
1999 Marmara Depremi’nden sonra, ülkemizde depremin sonuçlar› ve zararlar›n›n azalt›lmas›
konular› daha yo¤un olarak ele al›nmaktad›r. Kentlerin do¤ru planlanmamas›, zemin ve binalar›n
güvenli olmay›ﬂ›, binalar›n içinde ve d›ﬂ›nda bulunan yap›sal olmayan tehlikelerin varl›¤›, deprem
s›ras› ve sonras›ndaki müdahale yöntemleri ve topyekûn afete haz›rl›k bilincindeki yetersizlikler
yo¤un bir biçimde gündemimize girmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bununla birlikte afete haz›rl›k faaliyetlerinin,
depremlerde daha dezavantajl› olan engelliler için ayr› ve ek çal›ﬂmalar› kapsamas› gerekir.
Afetler ﬂiddetlerine ba¤l› olarak yaﬂam›n bütününü az ya da çok etkilemektedir. Afetin zararlar›n›n
en aza indirilmesi ise, birey ve toplumlar›n konuya duyarl› olmalar› ve afete önceden haz›rlanmalar›yla mümkündür.
Afete haz›rl›k süreci, bireyin, ailenin ve ilgili tüm resmi ve özel
kurumlar›n iﬂbirli¤i yapmas›n› ve sorumluluk almas›n› gerektirir. Afet bilinci ve afetlere haz›rl›k, bireyin güvenli yaﬂam
kültürünün bir parças› olmal›d›r. Güvenli yaﬂam, bilgi sahibi ve
haz›rl›kl› olmak yoluyla, her türlü tehlikenin getirece¤i zararlardan korunarak yaﬂamakt›r. Bu nedenle, her an yaﬂanabilecek olan deprem, yang›n, ﬂiddetli rüzgâr, yo¤un ya¤›ﬂ, sel,
y›ld›r›m, heyelan ve s›cak hava dalgalar› gibi çeﬂitli tehlikelerden korunmak için temel bilgiler ö¤renilmeli ve ö¤retilmelidir.
Afete haz›rl›k sadece kurumlar›n ya da sivil toplum örgütlerinin
de¤il, her bireyin kendi güvenli¤i için ö¤renmesi ve uygulamas›
gereken bir süreçtir.
Depreme haz›rl›kl› olmak için engelli kiﬂilerin ve ailelerinin daha güvenli ve daha tedbirli bir yaﬂam
tarz›na geçmesi gerekmektedir. Bunu, at›lacak baz› küçük ad›mlarla baﬂlatmak mümkündür. Söz
konusu ad›mlar›n neler olabilece¤i ise, “Deprem Öncesinde Yap›lmas› Gerekenler” baﬂl›¤› alt›nda
anlat›lm›ﬂt›r. Bu kapsamda aﬂa¤›daki konulara ve benzerlerine de¤inilmektedir:
•
•
•
•
•
•

Destek grubunun (a¤›n›n) oluﬂturulmas›
Bir acil durum çantas› haz›rlanmas› ve bu çantan›n hayat›n bir parças› haline getirilmesi
Yap›sal ve yap›sal olmayan risklerin azalt›lmas›
Yang›n risklerine karﬂ› gerekli önlemlerin al›nmas›
‹lkyard›m bilgisi edinilmesi
Tatbikatlar yap›lmas›

Örne¤in, görme engelli birinin evin içindeyken bastonunu kendine yak›n bir yerde tutmas› veya
tekerlekli sandalye kullanan birinin sandalyenin tekerleklerini kaymamas› için sabitlemesi de
al›ﬂkanl›k haline getirilmesi gereken önlemlerdir.
Günlük yaﬂamda, güvenli hareket tarz›na geçiﬂe bir baﬂka örnek olarak destek grubunuzu ve
plan›n›z› oluﬂturman›z veya sürekli bulunulan mekânlardaki gaz, su ve elektrik tesisatlar›n› kendi
baﬂ›n›za kapatmay› ö¤renmeniz de bu kapsamda de¤erlendirilebilir.
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DEPREM ÖNCES‹NDE
YAPILMASI GEREKENLER
Bir deprem an›nda ve sonras›nda engelli bir kiﬂinin karﬂ›laﬂaca¤› sorunlar› en aza
indirmesi için deprem öncesinde haz›rl›k çal›ﬂmalar› yapmas› gerekmektedir. Bu
çal›ﬂmalar›n baz›lar› tüm engelli gruplar› için ortak olmakla birlikte, baz›lar› engelli
grubuna göre farkl›l›klar içerebilir. Tüm bu haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›n tamamlanabilmesi için
engelli kiﬂiyle birlikte çevresindeki kiﬂilerin de bu çal›ﬂmalar›n bir parças› haline gelmesi
gerekmektedir.
Deprem öncesinde yap›labilecek bu çal›ﬂmalar tüm engelli gruplar› için aﬂa¤›daki ana baﬂl›klar
alt›nda planlanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Destek Kiﬂi ve Gruplar› (Destek A¤›)
Acil Durum Evraklar›
Acil Durum Çantas›
Yap›sal Riskler
Yap›sal Olmayan Riskler
Yang›n Riskleri
Afette ‹lkyard›m
Yerel Afet Gönüllüleri
Tatbikat

Destek Kiﬂi ve Gruplar› (Destek A¤›)
Destek a¤›, engelli bir kiﬂinin bir deprem an›nda ve sonras›nda yard›m alabilece¤i kiﬂilerden
oluﬂur. Bu kiﬂilerin kimler olabilece¤i aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
•
•
•
•
•

Aile/akraba/arkadaﬂ
Komﬂular
Muhtarl›k/resmi görevliler
Yerel afet gönüllüleri
Yaﬂad›¤›m›z, okudu¤umuz veya çal›ﬂt›¤›m›z
yerdeki görevliler

Engelli kiﬂi için depreme haz›rl›k çal›ﬂmalar› kapsam›nda
mutlaka kendi yak›n çevresindeki tan›d›klar›yla böyle bir a¤
oluﬂturulmal›d›r. ‹ﬂitme engelli bir bireyin, varl›¤›n› baﬂkalar›na duyurabilmesinde, görme engellinin ö¤rendi¤i ve her
zaman kulland›¤› yer ve yollardaki de¤iﬂiklikleri fark
etmesinde ek deste¤e gereksinimi olabilir. Yata¤a ba¤›ml›
bir bireyin tahliyesi için ise önceden bilgili ve haz›rl›kl›
olmak gerekebilir.
Engelli bireyin ve ailesinin destek grubundaki kiﬂilerle birlikte bir acil durum plan› yapmas› gereklidir. Bu plan sadece yaﬂanan evi de¤il, varsa okul, iﬂyeri gibi alanlar› da içermelidir.

12

ENGELLI

2/10/10

2:09 PM

Page 13

Özellikle, engelli kiﬂinin s›kl›kla bulundu¤u bir yerdeyken (ev, okul, iﬂ, vb.) meydana gelebilecek
bir depremde, kendisine yard›mc› olabilecek kiﬂiler belirlenmeli ve bu kiﬂilerin engelli bireye
nas›l yard›m edebilece¤i konusunda gerekli düzenlemeler önceden yap›lmal›d›r. Bu destek a¤›,
engelli kiﬂinin çocuk olmas› durumunda özel koﬂullara göre de uyarlanmal›d›r.
Destek a¤›ndaki kiﬂilerle öncelikle, yap›lacak düzenlemeler
kapsam›nda iletiﬂim mekanizmas› kurulmal›d›r. Gerekiyorsa,
engelli kiﬂinin özel durumuna göre destek a¤› içerisinde
bulunan kiﬂilerle önemli evrak kopyalar›n›n ve ev, vb. yerlerin
anahtarlar›n›n paylaﬂ›m› gibi konular da planlara eklenebilir.
Destek a¤›ndaki kiﬂilerle paylaﬂ›lmas› gereken önemli bir
baﬂka konu da engelli kiﬂinin nas›l tahliye edilece¤idir. Bu
konuda önceden bir plan haz›rlanmal›, gerekiyorsa destek
a¤›ndaki kiﬂilerle birlikte tatbikat yap›lmal›d›r.
Ailede engelli birey olsun veya olmas›n tüm ailelerin afete
haz›rl›k için Aile Afet Plan› oluﬂturmas› gerekir. “Bizim
buralarda olmaz. Olsa da bana bir ﬂey olmaz” gibi düﬂüncelerden vazgeçilmeli, haz›rl›klar ertelenmemelidir.
Aile Afet Plan›
Afetler korkutucu olabilir ve her zaman, her yerde yaﬂanabilir. Afet sonras›nda evimizi terk
etmek zorunda kalabiliriz; afette görevli kurumlar afet sonras› ihtiyaçlar›m›z› hemen karﬂ›layamayabilir; ayr›ca deprem esnas›nda düﬂünecek zaman›m›z da olmayabilir.
Bu nedenle, ailelerin önceden afete haz›rl›k çal›ﬂmas› yapmas› ve bunlar› uygulamas› büyük
önem taﬂ›r. Örne¤in deprem an›nda aile bireyleri farkl› yerlerde olabilir; bu kiﬂilerin birbirleriyle haberleﬂmesi de ilk anda mümkün olmayabilir.
ﬁehirleraras› haberleﬂme, daha önce ve daha kolay
sa¤lanabilmektedir. Dolay›s›yla ﬂehir d›ﬂ›ndan bir kiﬂinin
belirlenmesi, afetten sonra mümkün olan ilk anda tüm
aile bireylerinin o kiﬂiyi aray›p kendisi hakk›nda bilgi vermesi ve di¤er aile fertleri hakk›nda bilgi almas› gerekir.
Ailelerin, acil durum evraklar› ve acil durum çantas› haz›rlamalar›n›n yan› s›ra bir de afetlerde alt›n saatler olarak
adland›r›lan ve en az üç günlük süreyi kapsayan bir Aile Afet
Plan› yapmas› gerekmektedir. Plana ve afete haz›rl›¤a
aﬂa¤›daki tabloda verilen ad›mlar uygulanarak baﬂlanabilir.
Bu ad›mlar› izlerken, aile üyelerinin her birinin planda yer
almas›na dikkat etmek ve iﬂleri gerçek anlamda yapmaya ve
tamamlamaya özen göstermek gerekir.
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Aile Afet Haz›rl›k Plan› ile ilgili yap›lmas› gerekenlere iliﬂkin aﬂa¤›daki listede belirtilen iﬂleri
ailenizle birlikte tamamlad›¤›n›zda her iﬂle ilgili “Yap›ld› m›?” kutusuna bir çarp› iﬂareti koyun
ve bu iﬂin yap›ld›¤› tarihi son sütuna yaz›n.
Bu tablodaki iﬂleri tamamlad›¤›n›zda, aﬂa¤›da örnek olarak verilen aile acil durum kartlar›n›
(fotokopi, vb. yollarla ço¤alt›p) her bir aile ferdi için ayr› ayr› doldurun ve her zaman yan›n›zda
taﬂ›y›n.
Aile afet haz›rl›¤› ve afet plan› için yap›lmas› gerekenler

Afete haz›rl›kla ilgili ‘‹lkyard›m E¤itimi’ni ald›k veya
yeniledik. Evimize ilkyard›m çantas› ald›k.

Acil durum telefon numaralar›n› (112, 155, 156, 110) ne
zaman ve nas›l arayaca¤›m›z› ö¤rendik
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Yang›n Söndürme E¤itimi’ni almay› planlad›k veya yeniledik.

Bebeklere, yaﬂl› ve engellilere nas›l yard›m edebilece¤imizi
ö¤rendik.

ÖN

ARKA
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Farkl› engelli gruplar›n›n da oldu¤unu düﬂünerek bu planlar üzerinde aile ve destek a¤›ndaki
di¤er kiﬂiler yukar›da sunulan tabloda belirtilen konulara ekleme ve/veya ç›karmalar yapabilir. Örne¤in, kronik hastal›¤› nedeniyle virüs kapma ve bulaﬂt›rma sorunu olanlar için
“Kanamal› durumlarda eldivensiz müdahale edilmemelidir” notu eklenebilir. Yayg›n bir öneri
de, bilek ve boyunda taﬂ›nabilecek türden tan›t›c› künyeler bulundurmakt›r; bu, özellikle
kendini ifade etme güçlü¤ü olan engelliler için yararl› olacakt›r. Bu künyelerde kimlik bilgilerinin yan› s›ra iletiﬂim kiﬂi ve numaralar›, engel durumuna ve sa¤l›¤a (ilaç, dozu, vb.) iliﬂkin
özel bilgiler yer almal›d›r.
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Acil Durum Evraklar›
Deprem öncesi yap›lmas› gereken haz›rl›k çal›ﬂmalar›ndan
biri de engelli kiﬂinin kendisiyle ilgili önemli evraklar› haz›r
bulundurmas›d›r. Bu evraklar aﬂa¤›daki gibi s›ralanabilir:
• Nüfus cüzdan›, aile kay›tlar›, ev ve araç belgeleri, banka,
sosyal sigorta ve sa¤l›kla ilgili evraklar ve benzeri dokümanlar›n fotokopileri
• Engelli kiﬂinin engellilik durumuna iliﬂkin bilgilerin yer
ald›¤› tüm temel dokümanlar›n fotokopileri (Varsa kullan›lan ilaçlar ve gereçlerle ilgili bilgiler ayr›nt›l› olarak
mutlaka yer almal›d›r.)
• Baﬂbakanl›k Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤› engelli kimlik
kart› fotokopisi
• Destek a¤›ndaki kiﬂilerin ve varsa engelli kiﬂinin doktorunun iletiﬂim bilgilerinin yer ald›¤› bir doküman
• Engelli kiﬂi cihaz ya da gereç kullan›yorsa cihaz›n veya
gerecin nas›l kullan›ld›¤›n› aç›klayan yaz›l› bir belge ve
gerekli görülüyorsa bu araçlar›n temin edilebilece¤i yerlerin iletiﬂim bilgileri
Bu evraklar›n listesi kiﬂiden kiﬂiye ve kiﬂinin engellilik durumuna göre de¤iﬂebilir. Evraklar en kötü senaryoya göre haz›rlanmal›, deprem an›nda ve sonras›nda, engelli kiﬂinin her ﬂeyi kaybetmesi olas›l›¤›na karﬂ› ne gibi evraklar› yan›nda bulundurmas›
gerekti¤i düﬂünülmelidir. Acil durum evraklar› haz›rlan›rken,
engelli kiﬂinin çocuk, yaﬂl› veya zihinsel engelli olmas› gibi özel
durumlar da göz önüne al›nmal›d›r. Evraklar›n birer fotokopisi
destek a¤›ndaki kiﬂilerle paylaﬂ›lmal›d›r. Evraklar su geçirmez
bir poﬂet içerisinde muhafaza edilmelidir.

Acil Durum Çantas›
Bir depremden hemen sonra engelli bir kiﬂinin yaﬂam›n›
sürdürebilmesi için gerekli malzemeleri içeren bir çanta
önceden haz›rlanmal›d›r. Bu çantada kiﬂinin kendi özel durumuna göre ihtiyaç duyabilece¤i farkl› malzemelerin yan› s›ra
aﬂa¤›da s›ralananlar yer alabilir:
• Acil durum evraklar›: Haz›rlanan acil durum evraklar›, acil
durum çantas›n›n içine bir naylon poﬂet içerisine konularak yerleﬂtirilmelidir.
• Engelli kiﬂiye yard›m edecek kiﬂiler için yaz›l› bir talimat:
Çantaya ayr›ca yaz›l› bir bilgi notu konmal›d›r. Bu not,
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baﬂkalar›n›n engelli kiﬂiye yard›m edebilmesi için özellikle çantan›n içindeki ilaçlar› ve/veya kiﬂiye özel gereçleri
nas›l kullanmas› gerekti¤ine dair bilgileri içermelidir.
• Kullan›lan ilaçlar (varsa): Engelli kiﬂinin kulland›¤› özel
ilaçlar varsa bunlar›n en az birer yede¤i acil durum çantas›na konmal›d›r. Çantada bulunacak ilaçlar›n miktar›
belirlenirken bir deprem durumunda bu ilac›n ne kadar
kolayl›kla veya zorlukla bulunabilece¤i, depremden
sonra bir süre zor koﬂullarda yaﬂam›n sürdürülmesi
gerekti¤i göz önüne al›nmal›d›r. Ayr›ca bu tür zor koﬂullarda tüm insanlar› bekleyen grip, so¤uk alg›nl›¤› ve benzeri hastal›klar için de yedek ilaçlar çantaya eklenmelidir. Bununla beraber ilaçlar›n son kullanma tarihleri
geçmeden de¤iﬂtirilmesine dikkat edilmelidir.
(Depremden sonraki zorlu koﬂullarda yaﬂam›n sürdürülmesi
hakk›nda daha fazla bilgi için “Ola¤and›ﬂ› Durumlarda
Yaﬂam› Sürdürme” e¤itim program›ndan yararlanabilirsiniz.)
• Kullan›lan gereçler ve cihazlar (varsa): Engelli kiﬂinin
kulland›¤› özel gereçler varsa bunlar da göz önüne al›nmal›d›r. Söz konusu gereçlerin çantaya konulamayacak
büyüklükte olmas› halinde ise güvenli bir yerde muhafaza edilmesine ve her zaman çantayla yan yana durmas›na dikkat edilmelidir.
‹ﬂitme engelli kiﬂiler için yedek iﬂitme cihaz› ve pili,
bedensel engelli kiﬂiler için yedek k›yafet veya ›s›t›c›lar,
görme engelli kiﬂiler için baston ve benzeri gereçler
düﬂünülebilir. Depremden sonra gelecek ilkyard›mlar
aras›nda engelli kiﬂinin kendi özel ihtiyaçlar›na (protez,
tekerlekli sandalye, vb.) yönelik malzemelerin bulunma
ihtimalinin düﬂük oldu¤u unutulmamal›d›r.
• Yiyecek ve içecek: Depremden sonraki ilk zamanlarda kullan›lmak üzere belli miktarda yiyecek ve içecek çantada
saklanmal›d›r. Depremlerden sonra yiyecek ve içecek yard›m› di¤er pek çok yard›m malzemesine oranla afetzedelere
daha h›zl› ﬂekilde ulaﬂ›r. Ancak bununla birlikte engelli
kiﬂinin kendi durumuna özel olarak kolayl›kla bulamayaca¤› yiyecek ve içecek maddeleri varsa bunlar mutlaka acil
durum çantas›nda bulundurulmal›d›r. Bir diyabet hastas›n›n ani ﬂeker düﬂmesine karﬂ› gerekli yiyecek maddeleri,
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özel s›v› mamalarla beslenenler için yedek g›dalar bunlara
örnek olarak verilebilir.
• Kullan›m› rahat ve pratik bir fener: Engelli kiﬂinin durumu
fener kullanmaya müsaitse, acil durum çantas›na bir fener
konmal›d›r. ‹ﬂitme engelliler, baz› bedensel engelliler ve
görme yetene¤i az olan kiﬂiler çantalar›na koyacaklar› bir
feneri tahliye s›ras›nda kullanabilirler.
• Di¤er: Kiﬂinin engellilik durumuna göre pek çok farkl› malzeme de çantaya eklenebilir. Bunlar ﬂöyle s›ralanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Radyo ve piller
Düdük veya benzeri sesli iﬂaret gereçleri
Sim kart›yla birlikte cep telefonu, ﬂarj cihaz›
Hijyen malzemeleri
‹lkyard›m malzemeleri
Nakit para
Battaniye
Aile fertlerinin güncel foto¤raflar›

Bu liste, kiﬂilerin kendi özel durumuna ve ihtiyaçlar›na göre
eklemeler yap›larak zenginleﬂtirilebilir. Bu haz›rl›kta da yine en
kötü senaryo düﬂünülmelidir. Örne¤in bedensel engelli kiﬂiler,
yollar›n› kendi kendilerine bulmak zorunda kalma ihtimaline
karﬂ›, tahliye yolundaki olas› cam k›r›klar› gibi unsurlardan
korunmak için iﬂ eldiveni veya benzeri koruyucular bulundurabilirler. Motorlu tekerlekli sandalye kullananlar, yedek akü veya
tekerleklere gelebilecek olas› zararlara karﬂ› yedek iç lastik
bulundurma seçeneklerini düﬂünebilirler.
Yaﬂamlar›n› destek sistemlerine ba¤l› olarak sürdüren kiﬂiler (solunum, diyaliz, vb.) doktor tavsiyesiyle ek özel önlemler almal›,
bunlar› kendi kiﬂisel destek a¤›ndaki kiﬂilerle de paylaﬂmal›d›r.
Acil durum çantas›n›n nerede oldu¤unu, en az›ndan destek
a¤›ndaki herkes bilmelidir. Bu çanta duruma göre birden fazla
say›da haz›rlanmal› ve engelli kiﬂinin en çok bulundu¤u yerlerde, örne¤in bir tane evde, bir tane de iﬂyerinde bulundurulmal›d›r. Engelli kiﬂi çocuksa, okuldayken bir deprem olma
durumuna karﬂ› okul yönetimiyle birlikte özel haz›rl›klar
yap›lmal›d›r (Bu konuda ayr›nt› bilgi için E¤itim Kurumlar› ‹çin
Afet Acil Yard›m Planlama Rehberi’ne bakabilirsiniz).
Ayr›ca acil durum çantas› haz›rlan›rken, herkes taraf›ndan
kolayl›kla taﬂ›nabilir a¤›rl›kta olmas›na dikkat edilmelidir.
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Yap›sal Riskler
Geçmiﬂte yaﬂanan afetler bize, yaﬂad›¤›m›z konutlar›n, iﬂyerlerinin ve kamu binalar›n›n önemli
bir bölümünün, zemin güvenli¤i ve inﬂaat kalitesi bak›m›ndan olmas› gereken standartlar›n
alt›nda oldu¤unu, di¤er bir ifadeyle güvenli olmad›¤›n› göstermektedir.
Depreme karﬂ› haz›rl›kl› ve e¤itimli olmak hayati önem taﬂ›r. Bununla birlikte güvenli yap›larda
yaﬂamak herkes için, ama özellikle engelliler için daha da önemlidir.
Yaﬂad›¤›m›z konutlar›, içinde bulundu¤umuz binalar›, katlar› ve ç›k›ﬂ-tahliye olanaklar›n› ivedilikle
yeniden gözden geçirmeliyiz. Örne¤in, ortopedik engelli bir bireyin kendisi veya yak›nlar› ev, okul ve
iﬂyerini de¤erlendirmeli, ilgili kurum yöneticilerinden konuyla ilgili düzenleme yap›lmas›n› talep
etmeli ve k›sa sürede çözülemeyecek sorunlar görüyorsa buralar› de¤iﬂtirmeye gayret etmelidir.
Yap› elemanlar›yla ilgili riskler ikiye ayr›labilir:
1. Taﬂ›y›c› olmayan yap› elemanlar›n›n hasar görmesi sonucu oluﬂabilecek riskler: Bölme
duvarlar›n›n y›k›lmas›, dökülmesi, devrilmesi, s›valar›n dökülmesi, camlar›n k›r›lmas›, vb.
2. Taﬂ›y›c› yap› elemanlar›n›n hasar görmesi durumunda oluﬂabilecek riskler: Bir yap›n›n
taﬂ›y›c› sistem elemanlar›n›n (kolon, kiriﬂ, perde, temel, döﬂeme) deprem güvenlik düzeyi ne
kadar yüksekse maddi kay›p ve can kayb› riski de o derece azd›r; ya da bunun tersi olarak,
güvenlik düzeyi ne kadar düﬂükse risk o derece yüksektir. Bu tür risklerin gerçekleﬂmesi durumunda ortaya ç›kacak zararlar›n ölçe¤i de büyük olabilir; hatta hasar›n boyutu, yap›n›n tamamen göçmesine kadar varabilir.
Olas› depremler karﬂ›s›nda büyük can ve mal kay›plar›n›n önlenebilmesi için, deprem güvenli¤i
yetersiz olan binalar›n güçlendirilmesi ya da y›k›l›p yeniden inﬂa edilmesi gerekmektedir.
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Yap›lar›n depreme dayan›kl› olup olmad›¤›na çok dikkat edilmelidir. Bu kural sadece engelli
kiﬂilerin yer ald›¤› yap›lar için de¤il, tüm yap›lar için geçerlidir. Bu kapsamda aﬂa¤›daki konulara da dikkat edilmelidir:
• Yaﬂanan veya taﬂ›n›lacak olan konutun iskân ruhsat›n›n (oturma izin belgesinin) olup olmad›¤›, belediyeden mutlaka kontrol edilmelidir.
• Evin alt›nda f›r›n, araba galerisi veya benzeri bir iﬂyeri olmas› halinde buralarda mekân sa¤lamak amac›yla izinsiz yap›lm›ﬂ uygunsuz yap›sal de¤iﬂiklikler olup olmad›¤›, belediyeden
binan›n projesine bak›larak araﬂt›r›lmal›d›r.
• Özellikle sonradan, evin iç yap›s›nda yap› güvenli¤ini tehlikeye sokacak de¤iﬂiklikler olup olmad›¤›
gözden geçirilmelidir (Örne¤in kolon ve kiriﬂlerdeki de¤iﬂiklikler).
• Kuﬂku veya gerek duyulan hallerde, bulunulan kentteki TMMOB’ye (Türkiye Mimar ve Mühendis Odalar›
Birli¤i) ba¤l› meslek odalar›ndan yard›m istenebilir.
Kontrol iﬂlemi ücrete tabidir; ancak kiﬂinin ve ailenin
can güvenli¤inin, ödenecek tutardan çok daha önemli
oldu¤u unutulmamal›d›r.
• Ev sahipleri Zorunlu Deprem Sigortas› (ZDS) yapt›rmal› ve her y›l yeniletmelidirler. Maliyeti
çok düﬂük bir sigorta çeﬂidi olan ZDS, depremden sonra evde oluﬂan maddi zararlar› karﬂ›lar. Olanaklar ölçüsünde ZDS’ye ek olarak can ve mal güvenli¤ine katk› sa¤layabilecek baﬂka
sigorta programlar›ndan da yararlan›labilir.
(Yap›sal tehlikeler hakk›nda daha fazla bilgi için
Depreme Karﬂ› Yap›sal Risklerin Azalt›lmas› E¤itim
Kitapç›¤›’ndan yararlanabilirsiniz).
(‹mar ve planlama hakk›nda daha fazla bilgi için Afet
Zararlar›n› Azaltmaya Yönelik ﬁehir Planlama ve
Yap›laﬂman›n Önemi E¤itim Rehberleri’nden yararlanabilirsiniz).
(Zorunlu Deprem Sigortas› hakk›nda daha fazla bilgi için
Zorunlu Deprem Sigortas› Bilinci E¤itim Kitapç›¤›’ndan
yararlanabilirsiniz).
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Yap›sal Olmayan Riskler
Ev, okul ve iﬂyeri gibi yaﬂam alanlar›m›zda, do¤rudan binan›n taﬂ›y›c› sisteminin d›ﬂ›nda da can
güvenli¤imizi tehdit eden pek çok riskle karﬂ› karﬂ›yay›z. Örne¤in Marmara ve Düzce
Depremleri’nde pek çok kiﬂi, duvara sabitlenmeyen mobilyalar›n ya da cam eﬂyalar, asma
tavanlar, kalorifer petekleri gibi eﬂya ve yap› elemanlar›n›n yerinden oynayarak üzerlerine
düﬂmesi ya da devrilmesi sonucunda sakat kalm›ﬂ veya yaﬂamlar›n› yitirmiﬂtir.
Ülkemizde, depremlerdeki yaralanmalar›n en az yüzde
50’si, ölümlerin ise yüzde 3’ü yap›sal olmayan, baﬂka bir
ifadeyle eﬂyalar›n kullan›m›ndan do¤an risklerden kaynaklanmaktad›r. Deprem s›ras›nda üzerimize devrilerek
bize zarar vermesini önlemek için eﬂyalar› uygun bir
ﬂekilde duvara, tavana ya da yere sabitleyebilir, ba¤layabilir veya yerlerini de¤iﬂtirebiliriz.
Afetlere karﬂ› haz›rl›kl› olunmas› ve zararlar›n›n
azalt›lmas› konusunda herkesin alabilece¤i basit
önlemler bulunmaktad›r.
Evdeki eﬂyalarla ilgili al›nacak önlemler, can güvenli¤imizin
yan› s›ra deprem sonras›nda maddi aç›dan da güç durumda
IN
kalmam›z› önleyecektir. “Mal can›n yongas›d›r” özdeyiﬂimizi
L CAN IR.
A
M
burada bir kez daha an›msayabiliriz. Yap›sal olmayan riskler
GASID
N
O
Y
konusunda daha fazla bilgi Depreme Karﬂ› Yap›sal Olmayan
Risklerin Azalt›lmas› E¤itim Kitapç›¤›’nda bulunmakla birlikte temel baz› hat›rlatmalara aﬂa¤›da yer verilmektedir:
• Deprem s›ras›nda camlar›n patlama riskine karﬂ›, yataklar büyük pencerelerin yan›ndan uzaklaﬂt›r›lmal›, camlar filmle kaplanmal› veya kal›n perdelerle korunma sa¤lanmal›d›r.
• Büyük ve a¤›r mobilyalar (dolaplar, raflar, kitapl›klar, buzdolab›, çamaﬂ›r makinesi, iﬂyerlerindeki evrak dolaplar›, vb.) duvara ve/veya döﬂemeye sabitlenmelidir. Raflar›n önüne birer
ç›ta, vb. çekilmeli, a¤›r eﬂyalar en alt raflara yerleﬂtirilmelidir.
• Duvara as›l› tablo, vb. eﬂyalar, yata¤›n baﬂucundan kald›r›lmal›, kanca vidalarla baﬂka bir duvara as›lmal›d›r.
• Duvarda as›l› aynalar, kanca vidalarla duvara s›k›ca sabitlenmelidir.
• Avize ve lambalar tavana sa¤lam bir biçimde kilitli ask›larla sabitlenmelidir.
• Mutfak dolaplar› gibi içinde k›r›lacak eﬂyalar olan dolaplara kilit veya kap› mandallar› tak›lmal›d›r. Kapanmayan raf kapaklar›, kapanacak ﬂekilde sa¤lamlaﬂt›r›lmal›d›r.
• Televizyonlar do¤rudan yaralanma ve yang›n ç›karma tehlikesi de göz önüne al›narak sehpaya, sehpa da duvara güvenli bir biçimde sabitlenmelidir.
• Soba, termosifon, ﬂofben ve kazan gibi ›s›t›c›lar emniyetli bir ﬂekilde duvara ya da yere monte
edilmelidir.
• Bilgisayar, vb. aletlerin alt›na ve mutfaktaki eﬂyalar›n bulundu¤u raflara kaymay› önleyici
örtüler konulmal›d›r.
• Zehirli ve yan›c› maddeler düﬂüp k›r›lmayacak ve birbirleriyle kar›ﬂmayacak ﬂekilde saklanmal›d›r.
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Bina içinde eﬂya sabitlemekte kullan›lan araç gereçleri büyük yap› marketlerinde bulabilirsiniz.
Ev d›ﬂ›ndaki alanlarda da, deprem an›nda aﬂa¤›ya düﬂme tehlikesi olan cisimler belirlenmeli ve
gerekli önlem al›nmal›d›r. Kendi binam›z›n yan› s›ra di¤er tüm yaﬂam alanlar›nda binalardan kiremit,
tu¤la, saks›, klima, tabela, baca, cam, vb. cisimlerin düﬂebilece¤i bilinmeli, böyle bir durum söz
konusu oldu¤unda yetkililere haber verilmelidir. Pencere önüne saks›, vb. konulmamas›na, tabela,
klima gibi araç gereçlerin depremde düﬂmeyecek ﬂekilde monte ettirilmesine dikkat edilmelidir.
Özellikle, bulunulan mekândan ç›k›ﬂ yolu üzerindeki eﬂyalar hem evlerde, hem iﬂyerlerinde, hem de
okullarda mutlaka sabitlenmeli, sabitlemek mümkün de¤ilse yerleri de¤iﬂtirilerek ç›k›ﬂ yolu risksiz
hale getirilmelidir. Örne¤in devrilmesi halinde koridordan geçiﬂi engelleyebilecek bir dolab›n yeri
de¤iﬂtirilmelidir. Sabitleme veya yer de¤iﬂtirme çal›ﬂmalar›n› yaparken engelli kiﬂinin engellilik
durumu da göz önüne al›nmal›d›r.
Yaﬂam destek sistemlerini kullanan kiﬂiler için bu sistemlerin sabitlenmesi konusuna özellikle
dikkat edilmesi gerekmektedir. Örne¤in oksijen tüpü sabitlenirken, olas› bir yang›n tehlikesine karﬂ›
kimyasal etkileﬂime geçebilece¤i noktalardan uzak bir yer seçilmelidir.

Yang›n Riskleri
Yang›n günlük yaﬂamda s›kça rastlanan bir tehlikedir. Depremden sonra da yang›n ç›kma
olas›l›¤› yüksektir. 17 A¤ustos depremi sonras›nda yaﬂanan TÜPRAﬁ yang›n›n› ve Japonya’n›n
Kobe kentindeki depremde yaﬂam›n› yitirenlerin büyük bölümünün depremin yol açt›¤›
yang›nlar nedeniyle öldü¤ünü an›msamak yeterlidir.
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Yang›n güvenli¤i konusunda herkesin evinde uygulayabilece¤i basit tedbirler bulunmaktad›r:
• Duman dedektörünün kullan›lmas›
• Yang›n söndürme cihazlar›n›n evlerde, okullarda ya da
iﬂyerlerinde bulundurulmas›
• Çok say›da elektrikli aletin tek bir prize ba¤lanmamas›
• Gaz ve ﬂofben gibi yang›na sebep olabilecek cihazlar›n
aç›k b›rak›lmamas›
(Ayr›nt›l› bilgi için Birey ve Aile ‹çin Depremde ‹lk 72 Saat
E¤itim Kitapç›¤›’ndan yararlanabilirsiniz.)
Yang›n s›ras›nda yap›lmas› gerekenler ﬂöyle özetlenebilir:
• Alev ya da duman görür, yan›k kokusu al›rsan›z hemen
“Yang›n var!” diye ba¤›rarak, iﬂitme-konuﬂma engelliyseniz düdük çalarak etraftakileri uyar›n.
• Önce kendi güvenli¤imiz önemlidir; yang›n yerinden
hemen uzaklaﬂ›n.
• Duman ya da yan›k kokusu baﬂka bir odadan geliyorsa,
elinizin tersiyle kap›ya dokunun; s›caksa açmay›n.
Kap›n›n aç›lmas› yang›n›n yay›lmas›na neden olacakt›r.
• Yang›n› itfaiyeye (110 numaral› telefona) bildirin.
• Telefonla itfaiyeye ihbarda bulunurken sakin olmaya çal›ﬂ›n.
Yang›n yerinin adresini (mektup adresi) sakin ve anlaﬂ›l›r
bir ﬂekilde söyleyin; ad›n›z›, soyad›n›z› ve telefon numaran›z› do¤ru bir ﬂekilde bildirin. Biliyorsan›z, yang›n
yerinde mahsur kalan canl› olup olmad›¤›n› da söyleyin.
• Binay› terk ederken sakin olun; kargaﬂaya ve pani¤e
sebep olmay›n.
• Önceden belirlenmiﬂ olan acil durum toplanma/buluﬂma
alanlar›na gidin ve orada bekleyin.
• E¤er binadan ç›k›ﬂ›n›z olanaks›zsa, yatak altlar›na veya
dolaplara saklanmay›n; kendinizi pencereden d›ﬂar›dakilere gösterin.
• Dumandan bo¤ulmamak için, yard›m gelene kadar e¤ilerek
veya çömelerek ilerleyin. Olanakl›ysa a¤z›n›z› ve burnunuzu ›slak mendil veya bez parças›yla örterek nefes al›n.
Mümkünse, yang›n› baﬂlang›c›nda söndürmek ya da yang›n
ortam›ndan güvenli bir ﬂekilde uzaklaﬂmak gereklidir.
Yang›nda en önemli konu, can güvenli¤ini sa¤lamakt›r.
Kimsenin can›n› tehlikeye atmas›na izin verilmemelidir.
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Yang›n riskine karﬂ›l›k, engellilik durumlar› izin verdi¤i
ölçüde baz› engelli gruplar›, yang›n söndürme cihaz›n›n nas›l kullan›ld›¤›n› ve dumanla kapl› kapal› bir alanda nas›l davran›lmas›
gerekti¤ini mutlaka ö¤renmelidir. Engelli kiﬂinin durumu bu
yetenekleri geliﬂtirmeye ve bu bilgileri ö¤renmeye elveriﬂli ise,
yang›n risklerine karﬂ› haz›rl›kl› olmas› uygun olacakt›r.

Afette ‹lkyard›m
‹lkyard›m, beklenmedik bir kaza ya da hastal›k sonucu
sa¤l›¤› tehlikeye girmiﬂ kiﬂiye, sa¤l›k personeli gelinceye
kadar, olay›n geçti¤i yerde, eldeki imkânlarla, ilaçs›z olarak
yap›lan uygulamalara denir.
‹lkyard›mda amaç, hasta/yaral›n›n durumunun kötüleﬂmesini önlemek, iyileﬂmesini kolaylaﬂt›rmakt›r.
Kazaya u¤rama riski her zaman vard›r. Herhangi bir kaza ya
da olay karﬂ›s›nda bizlere yard›mc› olacak ve ilkyard›m uygulamas› yapacak kiﬂiler en yak›n›m›zdaki insanlard›r. ‹lkyard›m
uygulanabilmesi için bu konuda e¤itim almak gerekir.
‹lkyard›m e¤itimi, engelli bireyin kendisi ve/veya ailesi ve
destek a¤›ndaki kiﬂiler için sadece afet zamanlar›nda de¤il
her zaman gereklidir. Kendimize ve yak›nlar›m›za, gerekti¤i
durumlarda yard›mc› olabilmek için mutlaka ilkyard›m
e¤itimi almam›z gerekmektedir.
(‹lkyard›m e¤itimi ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için Yerel Afet
Gönüllüleri ‹çin Afete Haz›rl›k E¤itim Kitapç›¤›’ndan yararlanabilirsiniz.)
‹lkyard›mda yap›lmas› uygun davran›ﬂlar aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
Koruma: Kaza ya da olay yerinde yang›n, gaz kaça¤›, h›zla giden
araçlar gibi tehlike oluﬂturabilecek etkenler varsa, öncelikle
kendimizin ve hasta/yaral›n›n can güvenli¤ini sa¤lamal›y›z.
Patlama ya da yang›n tehlikesi olmas› halinde, hasta/yaral›y›
dikkatlice olay yerinden uzaklaﬂt›rmak, bunun mümkün
olmad›¤› durumlarda ise asla yerinden k›m›ldatmamak gerekir.
Bildirme: Kendimizin ve hasta/yaral›n›n güvenli¤ini sa¤lad›ktan sonra olay›/kazay› sa¤l›kla ilgili acil yard›m telefonunu
(112) arayarak bildirmeliyiz.
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Acil yard›m telefonlar› H‹ÇB‹R ZAMAN gereksiz yere aranmamal›d›r; böylece acil yard›ma gerçekten ihtiyac› olan
kiﬂiler bu telefonlar› arad›¤›nda ilgili kiﬂilere kolayca
ulaﬂabilirler.
Kurtarma: Bir olay ya da kaza yerindeki yaral›lara yap›lan
tüm ilkyard›m uygulamalar›n› kapsamaktad›r. Olay yerinde
birden fazla hasta/yaral› varsa hangisinin durumunun
öncelikli oldu¤u çok önemlidir. Bu durumda h›zl› ve do¤ru
bir de¤erlendirme, do¤ru ilkyard›m uygulanmas›n› ve
hasta/yaral›n›n hayat›n›n kurtulmas›n› sa¤layacakt›r.

Tatbikat
Engelli kiﬂilerin, farkl› senaryolara göre tatbikat yapmas›
gerekir. Bu tatbikatlarda, destek a¤›ndaki kiﬂilerin deprem
s›ras›nda engelli bireylerin yan›nda bulunmas› ve bulunmamas› gibi durumlar göz önüne al›nmal›d›r. Tatbikatlar
hem deprem an›nda yap›lmas› gerekenleri, hem de
depremden sonra tahliyeyi kapsamal› ve engelli kiﬂilerin
en s›k bulundu¤u yerlerin tümünde (ev, okul, iﬂyeri) uygulanmal›d›r. Tatbikatlar›n farkl› zaman dilimlerinde, örne¤in
hem gündüz hem de gece uygulanmas› faydal› olacakt›r.
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Destek a¤›ndaki kiﬂilerin yan›nda olmamas› halinde, engelli kiﬂi kendisine yard›mc› olabilecek kiﬂileri nas›l yönlendirmesi gerekti¤ine iliﬂkin tatbikat yapmal›d›r.
Engellilik durumu elveriyorsa, bu kiﬂileri aﬂa¤›daki konularda bilgilendirmesi ve do¤ru ﬂekilde yönlendirmesi
gerekir:
• K›sa ve öz talimatlarla kendisini nas›l tahliye etmeleri
gerekti¤i
• S›k›ﬂm›ﬂ veya yaral› durumdaysa kendisini nas›l kurtarmalar› gerekti¤i
• Acil durum çantas› ve araç gereçleri yan›nda de¤ilse,
öncelikli olarak nelere ihtiyaç duydu¤u
Tahliye tatbikatlar›na haz›rl›k için öncelikle bir ç›k›ﬂ plan›
yap›lmal›d›r. Bu plan destek a¤›ndaki kiﬂilerle birlikte uygulanmal› ve deprem an›nda içinde bulunulan mekân›n özellikleri göz önünde tutulmal›d›r. Planda ç›k›ﬂ yollar› alternatifleriyle birlikte belirlenmelidir. Ç›k›ﬂ plan› yap›l›rken, engelli
kiﬂinin deprem s›ras›nda yaln›z olmas› ve destek a¤›ndaki
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kiﬂilerle birlikte olmas› ihtimalleri göz önüne al›narak hareket
edilmelidir. Planlama çal›ﬂmalar›nda ayr›ca, engelli kiﬂinin
deprem sonras› aile bireyleriyle buluﬂaca¤› yerler de alternatifleriyle birlikte belirlenmelidir. Bunun için ev, okul, iﬂyeri
gibi s›kl›kla bulunulan mekânlar›n yak›n›nda bir buluﬂma
alan› seçilmelidir. Deprem s›ras›nda buralardan baﬂka bir
yerde bulunulmas› halinde aile üyelerinin nerede ve nas›l
buluﬂaca¤› da, planda belirlenmesi gereken konular aras›ndad›r.
Engelli kiﬂinin çocuk olmas› durumunda, aile üyelerinin
çocuklar›n› okuldan teslim almas› konusunda da planlar
yap›lmal› ve tatbikatlar düzenlenmelidir. Ayr›ca, deprem
an›nda nas›l davranmalar› gerekti¤ini engelli çocuklara
ö¤retmek büyük önem taﬂ›maktad›r.

Yerel Afet Gönüllüleri (YAG)
Afet sonras› resmi görevliler gelene kadar genellikle ilk
müdahalenin yak›n çevredeki kiﬂi ve gönüllülerce
yap›ld›¤› bilinmektedir. Bu müdahalenin bilinçli yap›lmas› halinde yaﬂama ﬂans›n› büyük ölçüde art›rd›¤›,
kurtarma ekiplerinin alana ulaﬂmas›n› ve müdahaleyi
kolaylaﬂt›rd›¤›, ayr›ca afete ba¤l› yeni sorunlar›n
(yang›n, kimyasal serpinti, vb.) önlenmesinde yarar
sa¤lad›¤› bilinmektedir.
Bununla birlikte afet sonras›ndaki ilk aﬂamada yard›ma
koﬂanlar›n büyük ço¤unlu¤u, bilinçsiz müdahale
nedeniyle ek sorunlara yol açabilmektedir. Can ve mal
kay›plar›n›n yaﬂand›¤›, toplumsal yaﬂam›n derinden etkilendi¤i bu durumlarda sadece insani duygularla
topluma yard›m etme iste¤i yeterli olmamakta; bilinçsizce yap›lan müdahaleler, can kurtarmak yerine belki
de can kay›plar›na veya sakat kalmalara yol açabilmektedir. Acil müdahalede en önemli koﬂul, bu müdahaleleri
yapacak kiﬂilerin örgütlü, bilinçli ve e¤itimli olmas›d›r.
Acil müdahalede aﬂa¤›daki özellikleri taﬂ›yan bireylerin
oluﬂturdu¤u yerel afet gönüllüleri (YAG) gibi organize
gruplara ihtiyaç vard›r:
• Afet riskleri ve bu risklere karﬂ› al›nabilecek önlemler konusunda bilgilendirilmiﬂ, afetlere duyarl›l›¤› ve
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bilinç düzeyi yüksek
• Gerekli e¤itim ve ekipmanla donat›lm›ﬂ
• Afet sonras›nda profesyonel ekipler gelene kadar ilk saatlerde müdahale için imkân ve
kabiliyeti güçlenmiﬂ
YAG’lar, öncelikle aralar›nda ba¤ olan gruplar taraf›ndan oluﬂturulmal›d›r. Bunlar komﬂular,
apartman/site sakinleri, mahalle esnaf›, iﬂ arkadaﬂlar›, sivil savunma yükümlüleri, müdahale
ekiplerinin aileleri, izciler ve benzeri kiﬂilerin bulundu¤u gruplar olabilir.
Engelli birey ve ailesi de YAG’lardan haberdar olmal›, onlar›n deste¤ini almal›d›r.
• Yak›n çevrenizde yerel afet gönüllüleri (YAG) varsa bu kiﬂilerle mutlaka tan›ﬂ›n. Özellikle ev, iﬂyeri
ve okul gibi zaman›n›z›n önemli bir k›sm›n› geçirdi¤iniz yerlerdeki YAG’larla irtibata geçin.
• YAG’lara kendiniz hakk›nda mutlaka bilgi verin. Olas› bir afette sizlere yard›m edebilmeleri
için öncelikle sizin varl›¤›n›zdan ve durumunuzdan haberdar olmalar› gerekmektedir.
• YAG’lar›n düzenledi¤i tatbikatlara kat›l›n; müdahale planlar›n›n bir parças› haline gelin.
• Ailenizdeki engellileri YAG’lara bildirin.
• Afete haz›rl›k, planlama, tahliye ve benzeri konularda YAG’lardan yard›m alabilece¤inizi
akl›n›zda bulundurun.
• Yapt›¤›n›z tahliye ve tatbikatlara YAG’lar› da dahil edin.
YAG’lar bir afette zor durumda kalanlara yard›mc› olabilmek için çeﬂitli bilgi ve becerilerle
donat›lm›ﬂ, bu konuda e¤itim alm›ﬂ gönüllülerdir. Onlar› destek a¤›n›z›n önemli bir parças›
olarak düﬂünebilirsiniz.
(YAG’lar hakk›nda daha fazla bilgi için Yerel Afet Gönüllüleri ‹çin Afete Haz›rl›k E¤itim
Kitapç›¤›’ndan yararlanabilirsiniz.)
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DEPREM SIRASINDA
YAPILMASI GEREKENLER
Deprem s›ras›nda kendimizi koruyabilmek için ne yapaca¤›m›z› bilmemiz gerekmektedir. Pani¤e kap›l›p merdiven
ve balkonlara koﬂturmak birçok küçük depremde dahi
gereksiz yere ölümlere neden olmaktad›r.
Sars›nt› baﬂlar baﬂlamaz, donup kalmadan veya sa¤a sola
kaç›ﬂmadan, bulundu¤umuz yerde ve kendimizi koruyacak en uygun ﬂekilde davranmam›z gerekmektedir.

Korku ve Panik
Depremler korkutucu olabilir, ama sars›nt›n›n k›sa süre
içinde sona erece¤i unutulmamal›d›r. Geçmiﬂte yaﬂanan
k›sa süreli ve binalarda hiçbir zarara yol açmayan pek çok
depremde evlerinden d›ﬂar› atlay›p ciddi ﬂekilde
yaralanan çok say›da insan›n oldu¤unu an›msamak
gerekir. Pani¤e kap›lmak sadece depremin yarataca¤›
zarar› art›racakt›r.
Deprem an›nda tamamen yerle bir olmam›ﬂ, az hasarl› veya
hiç hasar görmemiﬂ binalarda ölüm ve yaralanmalara daha
çok yap›sal olmayan riskler yol açmaktad›r. Bu tür risklerden
korunmak için “Çök-Kapan-Tutun” davran›ﬂ›n› uygulamak
yararl› olacakt›r.

Çök-Kapan-Tutun
“Çök-Kapan-Tutun” davran›ﬂ› deprem, uçak kazas›, heyelan,
bomba patlamas›, bomba tehdidi, y›ld›r›m ve hortum gibi
tehlike anlar›nda uygulan›r. Örne¤in zemin sars›lmaya
baﬂlad›¤›nda veya büyük bir patlama duyuldu¤unda/hissedildi¤inde herkesin bu hareketi yapmas› gerekir. ÇökKapan-Tutun hareketinin amac› hedef küçülterek daha az
zarar görmektir. Hedef küçültmek, üzerimize düﬂebilecek
veya bir ﬂekilde bize zarar verebilecek cisimlerin aç›k hedefi olmamak için vücudumuzu mümkün oldu¤unca kapatarak,
o cisimlere karﬂ› daha küçük bir hedef haline gelecek
ﬂekilde pozisyon almakt›r.
E¤er bina içerisindeyseniz depremi hissetti¤inizde ayakta
durmay›n ve ﬂunlar› kesinlikle yapmay›n:
• Oradan oraya koﬂmay›n.
• Balkona ç›kmay›n.
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• Merdiven ve asansörleri kullanmay›n.
• Pencere ve balkondan atlamay›n.
Öncelikle sabitlemediyseniz ﬂu noktalardan uzak durun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pencereler
Kap›lar
Cam bölmeler
Kütüphane
Lambalar
Tablolar
As›l› çiçekler ve saks›lar
Raflar
Dolaplar
Kimyasallar
Yanan ocak ve f›r›nlar
Yüksek mobilyalar
Gevﬂek yap› elemanlar› (baca, asma tavan, kalorifer, vb.)

Daha sonra, ÇÖKerek sa¤lam bir nesnenin alt›na girin veya yan›na geçin. Özellikle s›rt›n›z
pencerelere dönük bir ﬂekilde KAPAN›p baﬂ›n›z› ve ensenizi düﬂen cisimlerden koruyun.
Sars›nt› sona erene kadar, sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için nesneye
TUTUNun. Yüzünüzü, nesneyi tutan kollar›n›z›n üzerine koyarak uçuﬂan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun.
E¤er deprem an›nda mutfaktaysan›z ve yanan bir ocak varsa ﬂunlar› yapmal›s›n›z:
• Sars›nt› hissedilir hissedilmez, yanan oca¤› kapat›n.
• Daha sonra Çök-Kapan-Tutun hareketini yap›n.
UNUTMAYIN: Bir acil durum ya da afet s›ras›nda, bulundu¤unuz yerde en uygun ÇökKapan-Tutun pozisyonunu alarak hedef küçültün ve tehlike geçinceye kadar ayn›
pozisyonda kal›n.
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Deprem an›nda bulundu¤umuz yere göre kendimizi korumak için yapmam›z gereken do¤ru
davran›ﬂ (Çök-Kapan-Tutun) için tabloya bakal›m.
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Çök-Kapan-Tutun Tatbikat›
Depremde insanlar›n pani¤e kap›lmadan do¤ru hareket etme
ﬂans›n›n Çök-Kapan-Tutun hareketiyle iki kat artt›¤› bilimsel
olarak ispatlanm›ﬂt›r. Bu nedenle ister evde, ister okulda, ister
d›ﬂar›da veya baﬂka bir yerde olal›m, deprem an›nda kendimizi
nas›l koruyaca¤›m›z› bilmemiz önemlidir. Ailece, s›n›fça veya
arkadaﬂlar›m›zla, deprem an›nda ne yapaca¤›m›z›n provas›n›
yaparsak deprem baﬂlad›¤›nda reflekslerimiz otomatik olarak bizi
do¤ru davran›ﬂlarda bulunmaya yöneltecektir.
(Daha fazla bilgi için Birey ve Aile ‹çin Depremde ‹lk 72 Saat
E¤itim Kitapç›¤›’ndan yararlanabilirsiniz.)
Deprem an› herkes için oldu¤u gibi engelliler için de zor bir and›r.
Bu nedenle, böyle bir anda engelli bireylerin hem kendilerinin
nas›l davranmas› gerekti¤ini, hem de çevrelerindeki bireylerin
kendilerine nas›l yard›mc› olabilece¤ini bilmesi çok önemlidir.
Deprem s›ras›nda dikkat edilmesi gereken noktalar, farkl› engelli gruplar›na göre de¤iﬂiklik gösterebilir.

Bedensel Engelliler
Bedensel engelli kiﬂinin, kendini koruyup koruyamayaca¤›na dair
önceden bir plan haz›rlamas› ve bu konu üzerine en az›ndan zihinsel bir tatbikat yapm›ﬂ olmas› gerekir. E¤er bu kiﬂi deprem an›nda
tek baﬂ›naysa, önceden haz›rlad›¤› plana uygun ﬂekilde kendini
korumal›d›r. Deprem an›nda bulundu¤u yerin fiziksel özelliklerine
ve kendi engellilik durumuna göre bir pozisyon alarak vücudunu
korumal›d›r. Burada en önemli konu, kiﬂinin pani¤e kap›lmamas›d›r. Uygulanmas› gereken davran›ﬂlar ﬂöyle özetlenebilir:
• Tekerlekli sandalyedeyseniz, kendinizi sandalyeden yere
atmay›n.
• Tekerlek frenini devreye sokun, tutunun. Baﬂ›n›z› korumaya
çal›ﬂ›n.
• Oturuyorsan›z yerinizde kal›n ve mümkünse kafan›z›
koruyun.
• Ayaktaysan›z oturun veya düﬂmeyi engellemek için vücudunuza destek verin ve baﬂ›n›z› koruyun.
• Gece yatarken protez gibi özel cihazlar›n›z› yak›n›n›zda ve
kolay ulaﬂabilece¤iniz bir yerde bulundurun.
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E¤er bu kiﬂi, bir yaﬂam destek ünitesine ba¤l›ysa ve hareket
edemiyorsa çevresindeki kiﬂilerin yard›m›na ihtiyaç duyacakt›r.
Bu durumdaki bir kiﬂinin, deprem an›n› en az zararla geçirebilmesi için yaﬂam destek cihazlar›n›n önceden sabitlenmiﬂ
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Zihinsel Engelliler
Zihinsel engelli kiﬂiler durumlar›na göre deprem
s›ras›nda kendilerini koruyabilir veya koruyamazlar.
Kendini koruyabilecek konumda olanlar, sars›nt›n›n
baﬂlamas›yla birlikte hedef küçültmeli ve Çök-KapanTutun hareketini yapmal›d›r. Bu davran›ﬂ›n ö¤renilebilmesi için basit komutlarla ve s›k aral›klarla tatbikat yap›lmas› önemlidir.
Kendilerini koruyamayacak durumda olan veya istem d›ﬂ›
olarak, bulundu¤u yerde hareketli veya hareketsiz ﬂekilde
kalma ihtimali olan engellilerin deprem an›nda
etraflar›ndakilerin yard›m›na ihtiyaçlar› vard›r. Depremden en az zararla kurtulabilmek için bu kiﬂilerin mutlaka
önceden haz›rlanm›ﬂ planlar›n›n olmas› gerekmektedir.
Bu engel grubundaki kiﬂilerin, önceki bölümlerde sözü
edilen, kol veya boyunda taﬂ›nabilecek bir künyeye sahip
olmalar› gereklidir.

Görme Engelliler
Görme engelli kiﬂi, deprem an›nda, bilmedi¤i bir ortamdaysa ve yan›nda bir refakatçisi yoksa çevresindekilerden
yard›m istemelidir. Bu kiﬂi, hedef küçülterek vücudunu
korurken ayn› zamanda refakatçisi veya kendisine yard›mc›
olabilecek herhangi bir kiﬂi arac›l›¤›yla, çevreden gelebilecek tehlikelere karﬂ› da kendini koruyabilir. Yan›nda kendisine yard›mc› olabilecek bir kiﬂi olsun veya olmas›n görme
engelli bir kiﬂinin deprem an›nda kendini korumas› için en
büyük silah› duyma yetene¤idir; zira sars›nt› nedeniyle
etraf›nda y›k›labilecek, üzerine düﬂebilecek veya baﬂka
herhangi bir yolla kendisine zarar verebilecek tehlikeleri
her ne kadar göremese de olas› tehlikelerden baz›lar›n›n
habercisi olan sesleri duyabilir.
Görme engelli kiﬂi çocuksa, etraf›ndaki kiﬂilerin yard›m›na
daha çok ihtiyaç duyacakt›r. Deprem an›nda okulda olmas›
halinde kendini korumak üzere Çök-Kapan-Tutun pozisyonunu almal›d›r. Bunun yan› s›ra ö¤retmenlerinin veya
di¤er okul görevlilerinin komutlar›n› dinlemesi gerekmektedir.
Durumu veya yaﬂ› ne olursa olsun, görme engelli kiﬂinin
deprem an›nda pani¤e kap›lmamas› önemlidir. Bunun için
de deprem an›nda hangi ortamda nas›l hareket etmesi
gerekti¤i konusunda tatbikatlar yapm›ﬂ olmal›d›r.
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‹ﬂitme Engelliler
‹ﬂitme engelli bir kiﬂi deprem an›nda kendini korumak
üzere hedef küçülterek Çök-Kapan-Tutun hareketini
yapmal›d›r. Di¤er kiﬂilerden farkl› olarak iﬂitme engelli
kiﬂilerin en çok dikkat etmesi gereken konu, bir yandan
hedef küçültüp vücutlar›n› korurken, di¤er yandan gözleriyle d›ﬂar›dan gelebilecek tehlikelere karﬂ› sürekli
alarmda olmakt›r. Üzerlerine düﬂebilecek cisimler ile
y›k›labilecek yap›sal olmayan elemanlar, bu kiﬂiler için
en büyük sorunu teﬂkil etmektedir. ‹ﬂitme engelli kiﬂi
çocuksa ve deprem s›ras›nda okulda bulunuyorsa, ö¤retmenlerinin ve di¤er okul görevlilerinin yönlendirmelerine harfiyen uymal›d›r.
‹ﬂitme engelli kiﬂinin, afet an›nda varl›¤›n› baﬂkalar›na
duyurabilmek için kullanmak üzere düdük veya benzer
bir aleti üzerinde veya yak›n bir yerde bulundurmas›
yararl› olacakt›r.
Afet an›nda evde bulunulmas› halinde d›ﬂar›ya karﬂ›
uyar›c› olmak üzere, görünür bir yere ev içerisinde iﬂitme
engelli birinin oldu¤unu belirten ›ﬂ›kl› bir levhan›n
yerleﬂtirilmesi uygun olur.
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DEPREM SONRASINDA
YAPILMASI GEREKENLER
Tahliye
Engelli kiﬂilerin sars›nt› bittikten sonra içinde bulunduklar› yap›dan tahliye olmas› gerekir. E¤er engelli kiﬂi
bulundu¤u yap›y› tek baﬂ›na terk edemiyorsa tahliye iﬂlemi di¤er kiﬂilerin yard›m›yla yap›lmal›d›r. Farkl› engelli
gruplar›na göre bu süreç farkl› ﬂekillerde geliﬂebilmektedir.
Deprem sonras›nda evinizi tahliye etmeniz gerekirse
aﬂa¤›dakilere dikkat edin:
• Acil durum çantan›z› yan›n›za al›n.
• Destek a¤›n›zdaki kiﬂilerle iletiﬂime geçin.
• Yetkililerin hoparlör, radyo gibi çeﬂitli iletiﬂim araçlar›ndan yapaca¤› uyar›lar do¤rultusunda hareket edin (‹stanbul Valili¤i Afet Radyosu 103.0 MHZ).
• Koruyucu giysiler ve sa¤lam ayakkab›lar giyin.
• ‹laç, kimlik gibi kiﬂisel eﬂyalar›n›z› yan›n›za al›n.
• Evinizi kilitleyin.
• Yetkililerin belirledi¤i tahliye yollar›n› kullan›n.
Deprem sonras› binada yap›sal bir hasar yoksa içeride
kalmak güvenlidir.
E¤er tahliye an›nda vaktiniz varsa ﬂunlar› yap›n:
•
•
•
•

Elektrik, su ve do¤algaz vanalar›n› kapat›n.
Tan›d›klar›n›za nereye gitti¤inizi haber verin.
Evcil hayvanlar›n›z için önlem al›n.
Tehlikenin geçti¤i bilgisi gelene kadar binaya tekrar
hiçbir nedenle girmeyin.

Tahliye an›nda farkl› engelli gruplar›na göre aﬂa¤›daki
konulara dikkat edilmelidir:

Bedensel Engelliler
Baz› bedensel engelliler bulunduklar› yap›y› kendi kendilerine terk edebilirler. Bu kiﬂiler, ç›k›ﬂ yolu üzerinde
kendileri için tehlike oluﬂturacak unsurlar›n olup
olmad›¤›na dikkat etmelidirler. Gerekti¤i durumlarda
önceden belirlenen alternatif tahliye yollar› kullan›labilir.
E¤er kiﬂi taﬂ›yabiliyorsa tahliye s›ras›nda acil yard›m çantas›n› da yan›na almal›d›r.
E¤er bu kiﬂi kendi kendine tahliye olam›yorsa birilerinin
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yard›m›na ihtiyaç duyacakt›r. Engelli kiﬂinin tahliyesi,
engellilik durumuna, yard›mc› olacak kiﬂilerin durumuna
ve içinde bulunulan yap›n›n hasar›na göre farkl› yöntemlerle yap›labilir. Tahliye plan›, tüm olas›l›klar önceden
düﬂünülerek yap›lmal›d›r. Örne¤in tekerlekli sandalyedeki birinin, sandalyesi b›rak›larak taﬂ›nmak suretiyle
tahliye edilmesi gerekebilir. Ayr›ca yaﬂam destek
ünitelerine ba¤l› kiﬂilerin tahliye s›ras›nda bu ünitelere
ihtiyaç duyaca¤› unutulmamal›d›r. Solunum güçlü¤ü
çeken baz› kiﬂilerin göreceli olarak kolay bir taﬂ›ma yöntemi say›lan itfaiyeci yöntemiyle taﬂ›nmamas›, dikkat
edilmesi gereken konulardan biridir.

Zihinsel Engelliler
Zihinsel engelli kiﬂilerin tahliyesi önemli oranda di¤er
kiﬂilere ba¤l›d›r. Bu nedenle, destek a¤›ndaki kiﬂilerin
yard›m› bu engelli grubu için çok önemlidir. Zihinsel
engelliler deprem an›nda kendini korumakta güçlük çekebilir ve/veya büyük panik yaﬂayabilir; dolay›s›yla bu durum
tahliye s›ras›nda güçlükler ç›karabilir. Tüm bu olas›l›klar
göz önünde bulundurularak önceden tahliye tatbikatlar›
yap›lm›ﬂ olmal›d›r. Tahliyede bu kiﬂilere yard›mc› olan
kiﬂilerin kendilerine de çok dikkat etmesi gerekir.
Zihinsel engelli kiﬂi ö¤renciyse ve deprem an›nda okulda
bulunuyorsa, tahliyesi için ö¤retmenlerinin ve di¤er
görevlilerin yard›m›na ihtiyaç duyacakt›r. E¤er ö¤renciler
bir zincir halinde el ele tutuﬂup tahliye oluyorsa zihinsel
engelli ö¤renciler bu zincirin farkl› yerlerine da¤›t›larak
tahliye edilebilir.

Görme Engelliler
Görme engelli kiﬂi deprem an›nda tek baﬂ›na veya baﬂka
kiﬂilerle birlikte bir bina içinde veya d›ﬂar›da olabilir. Bu
kiﬂinin deprem an›ndaki durumuna göre tahliye s›ras›ndaki
hareket tarz› da farkl› olabilir. Bu farkl› durumlar›n her
birinin fark›nda olunmal› ve her biri için önceden geliﬂtirilmiﬂ tahliye plan›na göre hareket edilmelidir.
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kullan›labilir. Buna göre en tecrübeli ve/veya görme
yetene¤i di¤erlerine göre en iyi olan görme engelli kiﬂiler en
önde, ortada ve en arkada olmak üzere, tüm görme
engelliler el ele tutuﬂur. Bu sistemde mümkünse hiç
görmeyenleri aralara da¤›tmak uygun olacakt›r.
Unutulmamas› gereken di¤er bir konu ise, görme engellilerin iﬂitme duyular›n›n genellikle çok geliﬂmiﬂ oldu¤udur. Bu nedenle, tahliyede bir kiﬂinin sesli komut vermesi görme engellilerin yönlendirilmesi için çok iyi bir araç
olacakt›r. Bu komutun ayn› anda birden fazla kaynak yerine
tek bir kaynaktan gelmesi, kargaﬂay› önlemek ad›na uygun
olacakt›r.
Görme engelli kiﬂinin, deprem s›ras›nda bilmedi¤i bir yerde,
aç›k alanda olmas› halinde, bulundu¤u yerde kalmas› daha
uygun olacakt›r. Bulundu¤u yerden baﬂka bir yere gitmeye
çal›ﬂmas› zor olabilir. Böyle bir durumda destek a¤›ndaki
kiﬂilerden veya en yak›ndaki profesyonel müdahalecilerden
ve devlet kuruluﬂlar›ndan (polis, muhtarl›k, belediye,
askeriye, vb.) yard›m isteyebilir.

‹ﬂitme Engelliler
‹ﬂitme engelliler pek çok durumda tahliyeyi kendi kendilerine yapabilirler. Tahliyeyi tek baﬂlar›na yapmak durumunda olmalar› halinde kendileri için tehlike oluﬂturabilecek
cisimlere çok dikkat etmelidirler. E¤er iﬂitme engelli kiﬂi
çocuksa ve deprem an›nda okuldaysa, tahliye s›ras›nda
ö¤retmenlerinin ve di¤er okul görevlilerinin talimatlar›na
uymal›d›r.
Engelli kiﬂi, tahliyeden sonraki ilk saatlerden itibaren
çeﬂitli konularda yard›m ve deste¤e ihtiyaç duyabilir. Bu
yard›m ve destek, kiﬂinin destek a¤›ndaki kiﬂilerden
gelebilece¤i gibi, di¤er engelli gruplar›ndan veya resmi ve
gönüllü müdahale kuruluﬂlar›ndan da gelebilir.
Engelli kiﬂinin (varsa) üye oldu¤u bir engelli derne¤i veya
benzer kuruluﬂlarla irtibata geçmeye çal›ﬂ›lmal›d›r. Bu,
depremden etkilenen engelli kiﬂinin karﬂ›laﬂabilece¤i
sorunlara çözüm bulabilmek ad›na önemli bir ad›m olacakt›r.
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Baz› engelli kiﬂiler, di¤er kiﬂilerle irtibata geçmek için bir
tercümana veya bir cihaza ihtiyaç duyabilirler. Mümkünse
kriz masalar›ndan bu ve benzeri konularda yard›m
istenebilir. E¤er mümkün de¤ilse durumlar›n› mutlaka
resmi görevlilere iletmelidirler. Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu bu konuda yard›ma haz›r kuruluﬂlardan
biridir. Depremden sonra kurtarma veya sa¤l›k gibi
hizmetleri veren kiﬂiler ise çal›ﬂmalar› s›ras›nda her
zaman engelli kiﬂilerin durumlar›n› göz önünde bulundurmal›d›r.
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