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DIŞARIDAN YARDIM GEREKTİREN ACİL DURUMLARA 

DENİR



Doğal olaylar, doğal olmayan afetler 

Deprem, çığ, kuraklık, sel doğal olaylardır,

Doğal olayları afet haline getiren şeyler yoksulluk, 
cehalet, vurdumduymazlık, plansızlık, kötü yönetim, 
yolsuzluk sonucu 

Yapılan kalitesiz inşaatlar, orman kıyımları, dere 
yataklarına yerleşim gibi faktörlerin yol açtığı

Yıkım ve ölümlerdir.



Doğal afetler 
• Jeofizik: Deprem Volkan faaliyeti, Heyelan                          

( Depreme bağlı), Tsunami, Kaya düşmesi

• Hidrolojik: Sel, Dalga taşması, Toprak kayması                    
( Yağmur)

• Meteorolojik: Fırtına-Kasırga, Sıcak-soğuk dalgası, Sis,
Dolu

• Klimatolojik: Kuraklık , Orman-Çalı yangını

• Biyolojik: Salgın, Böcek istilası, Zoonoz salgını

• Dünya dışı: Meteor düşmesi, Uzay iklimi



İnsan kaynaklı afetler 
A)TEKNOLOJİK

-Sanayi kazası 
Patlama
Yangın
Zararlı madde salınımı ( Toksik, radyoaktif) 
-Bina çökmesi, maden kazası
-Ulaşım kazaları

B)TOPLUMSAL
- Sivil çatışma
-Terörizm
-Kitlesel nüfus hareketleri

C) SAVAŞ



1980-2018 Dünyada doğal afet sayısı ( Munich-Re )





Dünyada Doğal Afetler 2018



Yerinden edilme, çağdaş afet





Anadolu tektonik haritası



Türkiye 2019 Deprem Tehlikesi Haritası





Türkiye sel haritası



Türkiye’nin afetselliği:Çığ 



Türkiye’de afetlerle ilgili sorunlar

• Giderek artan nüfus, gelir eşitsizliği, işsizlik, yoksulluk (Kırılganlık)

• Yok edilen doğa, kirletilen çevre

• İklim değişikliği konusunda yetersiz önlem

• Hızlı ve çarpık kentleşme , rant kaynağı kent toprağı

• 2000 öncesi yapılmış 10 Milyon riskli ev ve kamu binaları, hala 
yanlış yerlere inşa edilen kalitesiz binalar, sahte dönüşüm

• Gelecek afetlere yeterince hazırlanmama ( İstanbul, diğer iller)

• Afetler konusunda bilgisiz, hareketsiz bireyler, yetkililer

• Hesap sorulmayan görevliler, müteahhitler

• Kurumlar arası işbirliğinde sorunlar
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Tehlike belirleme
• Afet risklerinin belirlenmesi ( Tehlike analizi, olasılık analizi, etki analizi)

• Nüfusun yapısı, sağlık düzeyi, ekonomik gelişmişliği, eğitimi, örgütlenmesi, 
iletişim, ulaşım altyapıları, kaynaklar ( Kırılganlık, hassasiyet)

• Risk analizi (Risk= Kırılganlık x tehlike )

• Etkilenecek bölgelerin ve nüfusun belirlenmesi. Toprak yapısı, jeoloji, su 
yolları, iklim, flora ve fauna

• Kimyasal madde işleyen, depolayan fabrikalar, maddenin türü, miktarı, 
rafineriler, santraller, yakınlarındaki nüfus yoğunluğu

• Afetin insanlar, kurumlar, faaliyetler üzerindeki etkisi ne olabilir

• Aynı anda iki afet görülebilir mi Deprem- toprak kayması veya yangın veya 
baraj yıkılması, sel-toprak kayması, artçı deprem 

• Kışın veya yazın, gündüz veya gece görüldüğünde olabilecek hasar



Afeti önleme, zararını azaltma

• Tehlikeler en sık rastlanan ve en çok zarar veren olarak sıralanır, 
toplumun kırılganlığı da değerlendirilerek öncelikler belirlenir

• Bölgedeki her gelişme ve yatırımda afet haritaları göz önüne alınır

• Toplum bilgilendirilir, örgütlendirilir, dayanıklılığı arttırılır

• Deprem için sağlam zeminlere sağlam binalar inşa edilir, sağlam 
olmayanlar güçlendirilir, iletişim, su, kanalizasyon sistemleri gözden 
geçirilir, güçlendirilir, toprak kayması, çığ için önlem alınır, 

• Sel için ağaçlandırma, bentler, kanallar yapılır, drenaj sistemi kurulur

• Önleme yatırımdır. 1 harcamayla 6 zarardan tasarruf edilir.







Afetlere hazırlıklı olma

• Ulusal, bölgesel, yerel, sağlık kurumları için afet planları yapılır
• Planlamada yerel halk, sivil toplum örgütleri, değişik sektör ve disiplin 

temsilcileri görev alır
• Gerekli mevzuat hazırlanır, özel ve kamu sektörü için kurallar konur
• Stratejiler belirlenir, prosedürler saptanır ( vektör-fare  mücadelesi, kamp yerleri, 

çadır, ölü tesbiti ve gömme, su kaynakları, katı ve sıvı atık giderimi )
• Plana göre görevlendirmeler yapılır, personel, gönüllüler eğitilir
• Tatbikatlar yapılır, plan belli aralarda gözden geçirilip yenilenir
• Gerekli malzeme ( jeneratör, pompa, boru, valf, klor, etüv, ceset torb.) depolanır
• Gerekecek malzeme ve araçların nerelerden bulunacağının envanteri yapılır         

( Tanker, ekskavatör, loder, su deposu, bot, laboratuvarlar, aşı, ilaç)
• Su kaynakları, şebeke, yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon sistemi, depolar 

gözden geçirilir, altyapı haritaları düzenlenir















Erken uyarı

• Depremden en fazla 20-30 saniye önce haberimiz oluyor. Gaz, elektrik 
otomatik olarak kapatılabiliyor.

• Sel ve şiddetli yağmurlar önceden haber alınabilir

• Tayfun, kuraklık, sıcak ve soğuk dalgaları, insan göçleri yavaş gelişirler 

• Sanayi kazalarında erken uyarı aksayabilir

• Erken uyarıda sirenler dışında sosyal medya, telefon, Tv, radyo kullanılır

• Yanlış alarm risk taşır

• Risk algılama, örgütlenme, panik olacak diye gizleme

• Afet uyarısı alındığında ilgili personel işinin başına koşar.





AFET

KAOS NE KADAR HAZIRLIKLI OLUNURSA KAOS O KADAR KISA SÜRER



Acil yardım
• İlk 72 saat önemlidir. Dışarıdan destek gelememiştir

• İlk olarak acil çevre değerlendirmesi yapılır, sorunlar ve öncelikler belirlenir ( Kitlesel insan 
hareketleri, teknolojik afet, sel veya depremde farlılıklar gösterir)

• Su kaynakları, depolar, su ve kanalizasyon sistemleri, drenaj sistemi, arıtım sistemleri, 
dezenfeksiyon sistemi, olası kontaminasyon odakları, gaz sızıntıları, vektör durumu, gıda 
depoları, fırın, okul ve  cami gibi sağlam barınak yerleri, personelin durumu, stoklar, 
kaynaklar, ulaşım ve iletişim sistemleri, elektrik durumu

• Kimyasal madde var ise  türü, miktarı, yayılımı, insan sağlığına etkileri, zararın giderilmesi

• Afetin çevreye yaptığı doğrudan ve dolaylı zarar incelenir, zararın türü, büyüklüğü ve 
etkilediği nüfus ve  alan saptanır

• Eksper incelemesi gerekmez. Birkaç saatte tamamlanmalıdır ( Çevre , inşaat müh. desteği)

• Sorunları önceden yapılmış planlara göre çözümlenir, afetzedelerin acil ihtiyaçları ( su, 
tuvalet, gıda, giysi, battaniye, barınak) giderilir, öncelikli guruplara ayırım yapılır

• Unutmamalı: çevre sorunları tek başına gelmez. Elektrik, ulaşım, iletişim yok



Kızılay aile tipi çadır











Yardım hizmetleri
• Bina ve Kamp sağlığı ( Organizasyon, yerleşim, konteynır-çadır, merkezi mutfak- gıda 

malzemesi ve araçları, ısınma araçları, banyo, çamaşır yıkama, sıvı ve katı atıklar, tıbbi 
atıklar, bulaşıcı hastalık izlemi( Kızamık), referans değerler)

• Toplum liderleri ile ve diğer kurumlarla( AFAD, ordu, bakanlık görevlileri) işbirliği
• Eğitim, ve afetzedelerin yönetime ve hizmetlere katılımı (kamp temizliği gibi)

• Hijyen (Uyuz, bit, menenjit, hepatit, leptospirosis) el yıkama, gıda sağlığı, zehirlenme

• Gözlem ve çevre ve hastalık surveyansı, laboratuvar analizleri, veri akışı
• Moloz kaldırılması, pet şişeler, ilaçlar,  ölü kimlikleri ve defni ( Kireçleme yanlış)

• Vektörler, kemiriciler, diğer ev hayvanları ( kedi, köpek, inek, koyun, canlı- ölü)

• İletişim, ulaşım, elektrik sağlanması

• Güvenlik, yangın önlemleri

• Sağlık hizmetleri, ayaktan, yataklı ( Doğum,diş sağlığı) , aşılama

• Beslenme ( Bebek maması, diyet yemekleri), bebek bezi, kadın hijyen bezi 
• Medya ile ilişkiler





Afetlerde referans değerler

• Kamp yeri: hafif eğimli, çöplük, sivri sinek üreme alanından, sanayi 
bölgesi, yüksek gerilim hatlarından uzak, 1000 kişiye 3-4 hektar alan 

• Su: ilk günler 3 lt/kişi, sonra 20lt/kişi. Su tankları en az 200 lt, çadırlara 
en uzak 100mt, çeşme başına 250 kişi

• Çöp: Kapaklı, metal,100 lt, 25-50 kişiye bir adet

• Tuvalet:100 kişiye 5-6 adet, çadırlardan 30-50 metre uzak ( Kadın-
erkek ayrı)

• Çadır: 3.5 m2/kişi, arada 8 metre mesafe, yollar 10 mt geniş

• Her 10 kişiye bir lavabo, her 50 kişiye bir duş ( Kadın-erkek ayrı)

• 2000 kalori/kişi/gün minimum
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Rehabilitasyon
• Geçici konutlar, su ve atık su sistemleri, katı atık toplanıp zararsızlaştırılması, hava, 

toprak kirliliği

• Yardım personelinin ruhsal ve fizik sağlığı
• Tbc., düzenli sağlık hizmetleri, beslenme ( Fe,  Avit)

• Sakatlar, rehabilitasyon ve cihaz temini

• Ana ve çocuk sağlığı, gebe çocuk izlemi,aile planlaması
• Psikiyatrik destek ( PTSS), sosyal hizmetler

• Okullar, oyun alanları

• Ekonomik rehabilitasyon

• Kimsesizlerin yerleştirilmesi

• Çevrenin, flora ve faunanın rehabilitasyonu

• Bölgenin kalkınma planları
• Yeniden afet planlama
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ÖNCE KAFALAR DEĞİŞMELİ



Biz Belediye Meclisi kararıyla fay hattını  silebilmiş bir toplumuz.









SUÇ hep hükümetlerde mİ?











DOĞAL OLAYLARIN AFETE DÖNÜŞMEDİKLERİ GÜNLER DİLEYEREK


