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1. AFET KÜLTÜRÜ 
 

1.1. Neden Afet Kültürü? 

 

Yer yuvarının başına gelen en büyük doğal afetlerden biri, oluşumunun henüz başlangıç 

aşamasında meydana geldi. Yaşı 4,6 milyar yıl olan yer yuvarına 4,5 milyar yıl önce Mars 

büyüklüğünde bir cisim çarptı ve dünyadan kopardığı parçalar çekim kuvvetinin etkisiyle 

tekrar birleşerek bir başka küresel cismi oluşturdular. Bu çarpışmayla Dünya, hem bir uyduya 

hem de sıcak bir çekirdeğe kavuştu. Bu olaydan sonra Dünya, katostrofik anlamda birçok 

büyük doğal afetle karşılaştı. Bu afetlerin bazıları, öyle büyüktü ki yeryüzündeki canlıların 

büyük bir çoğunluğunun yaşamının sona ermesine neden oldu. 

 

 
Fotoğraf 1: Temsilî Çarpışma 

 

İnsanın yer yuvarına egemen olmasından sonra, doğal afetlere yönelik insansı tedbirler de 

görülmeye başlandı ve insanlar artık yaşamlarını doğal afetlere yönelik kurmaya başladılar. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ilerideki konularda daha ayrıntılı olarak göreceğimiz 

teknoloji kaynaklı afetler ve insan kaynaklı terör afetler de gündemi sık sık meşgul etmeye 

başladı. Tüm dünyada doğal ve doğal olmayan afetler, ülke ekonomilerine ciddi darbeler 

vurmaya başladı. Her yıl yüzlerce milyar dolar zararın ortaya çıkması sonucunda, afetlerin 

hedefi olan ülkelerde afetlerin zararlarını en az indirmek için afete hazırlık çalışmaları 

yapılmaya başlandı. Kısa bir süre içinde de çağdaş ülkeler, afetlere yönelik her türlü 

çalışmalarını bitirerek önceden para harcayıp ekonomik zararları en aza indirmeyi başardılar. 
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Doğal afet riski olan, özellikle de deprem açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olan 

ülkemizde ise bu çalışmalar, ne yazık ki 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Gölcük 

depreminden sonra başlamış ve bürokratik anlamda yer yer ciddi ilerlemeler de sağlanmıştır. 

Anadolu yarımadası Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) gibi dünyanın 

önemli deprem kuşaklarından birine sahip olmasına ve yüz binlerce kişinin ölmesine neden 

olan büyük depremler üretmesine rağmen bu tarihe kadar tek adım atılmamıştır. Oysa 

ülkemizin neredeyse tümünün deprem riski altında olduğu, yanlış yerleşim politikaları 

yüzünden her ilkbahar ve sonbahar mevsiminde sel ve heyelanlar yüzünden büyük can ve mal 

kaybının meydana geldiği unutulmamalıdır. Milat olarak kabul edilen 17 Ağustos 

depreminden sonra bile insanlar doğal veya doğal olmayan afetler için gereken önlemleri 

almak yerine, daha çok kendilerini afetlerin olmayacağına inandırmaya çalışmışlardır. 

Ülkemizin neredeyse en önemli problemi hâline gelen deprem sorunu bile göz ardı edilmiştir. 

Hâl böyle olunca da her uygar ülkede olması gereken halkı bilinçlendirme çalışmaları ne 

yazık ki ülkemizde çok geri kalmıştır. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. Birinci neden, doğal 

afetlere kaderci bir anlayışla yaklaşılmasıdır. Bu durumda tedbir almak için fazla bir nedene 

gerek görülmemektedir. Diğer neden ise sivil toplum örgütlerinin afet çalışmalarında sınıfta 

kalmalarıdır. Son 10 yılda sivil toplum örgütleri çok ciddi kaynaklar bulmalarına rağmen bu 

kaynakları sağlıklı harcayacak kadroların olmaması yüzünden kaynaklar gereksizce 

harcanmıştır. 

 

Özetle Türk halkı afet bilincinden uzaktır. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi afetlerle yaşayan 

bir ülkenin önde gelen üniversitesi olarak bu bilinci öğrenciler aracılığıyla tüm ülkeye 

yaymayı hedeflemiş ve bu amaçla Afet Kültürü adlı bu ders açılmıştır. Bu dersin amacı; 

geçmişten günümüze afetleri inceleyerek ders almak, bu alınan derslerden yola çıkarak 

gelecekte ülkemizin afetlerden en az zararla çıkmasını sağlamaktır. Dersin amacı kültür 

kavramını tam olarak karşılamasa bile afetlerle baş etmeyi bir yaşam biçimi hâline getirmek 

için dersin adı Afet Kültürü olarak benimsenmiştir. 

 

1.2. Afetin Tanımı 

 

Birçok kelimenin tanımı gibi ülkemizde afetin tanımı da yanlış bilinmekteydi. Ne yazık ki 

hâlâ öyle bilinmektedir. Can ve mal kaybına yol açan herhangi bir doğa olayı, hemen afet 

olarak algılanmaktadır. Oysa bir doğa olayının veya başka bir olayın afet olarak kabul 

edilmesi için önemli bir gerekçe lazımdır. Bu gerekçeyi örnekler üzerinde açıklamakta fayda 
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var. Kar ve yağmur gibi deprem de bir doğa olayıdır. Yani deprem, bir doğal afet değil bir 

doğa olayıdır. Her yağmur yağdığında sel olsa, can ve mal kaybı meydana gelse bile bu 

bir afet değildir. Bir deprem sonrasında can ve mal kaybının meydana gelmesi de afet 

değildir. Bir trafik sıkışması sonucunda ulaşımın bir gün yapılamaması ve kentte yaşamın 

sekteye uğraması ise afettir. 

 

Kavramı açıklamak için başka bir örnek daha verdikten sonra afetin tanımı yapıldığında 

kavram daha iyi anlaşılacaktır. Kış aylarında Erzurum’da kar kalınlığı bir metreyi 

geçmektedir. Bu kadar kar yağmasına rağmen yaşam devam etmekte ve Erzurum’un yerel 

kaynakları bu doğa olayı ile başa çıkabilmektedir. Tersi bir durum olarak bazen İstanbul’da 

yağan 10 - 15 cm’lik kar tüm kentte bir haftaya yakın bir süre yaşamı felç etmektedir. Yani 

kentin yerel kaynakları, bu olayla başa çıkmakta yetersiz kalmaktadır. Bu ise bir afettir. Çoğu 

zaman can kaybı yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan hasarlar gibi beklenmedik acil 

durumlar afetle karıştırılmaktadır. Her türlü doğal veya doğal olmayan koşullarla mücadele 

için ayrılmış kaynakların yetersiz kaldığı veya mücadele etme kapasitelerinin aşıldığı 

durumlar afet adını alır. Yani acil durumlar için kaynakların mücadele için yetersiz kaldığı 

koşullarda olay artık afete dönüşür. Afet; sadece doğal olaylar için değil, insan ve teknolojik 

kaynaklı her türlü olay için de kullanılabilir. Afet tanımı için olayın kapladığı alan değil, 

etkisi ve mevcut kaynakların yeterli olup olmama durumu önemlidir. Yani afet, küçük bir 

alanda da olabilir bir kıtayı hatta dünyanın tümünü de kapsayabilir. 

 

1.3. Afetlerin Verilen Hizmetler Üzerine Etkileri 

 

• Olay aniden meydan gelir ve eğer toplum hazır değilse ciddi zararlar meydana gelir. 

• İnsan yaşamı tehdit altındadır. 

• İletişimde ciddi sorunlar yaşanır. 

• Başta elektrik olmak üzere enerji verilmesinde ciddi problemler çıkar. 

• Ulaşım sekteye uğrar. Uzun süre sağlıklı ulaşım yapılamayabilir. 

• Su sıkıntısı baş gösterir. Bu durum, hem beslenme hem hijyen hem de yangın söndürme 

problemlerinin yaşanmasına neden olur. 

• Her türlü hizmet için benzin, mazot, doğal gaz temininde ciddi aksamalar olur. 

• Bölgede yaşayan afet çalışanları, bir anda afetzede durumuna düşebilir. 

• Alt yapıda ciddi hasarlar meydana getirirler. 
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• Büyük ekonomik kayıplar meydana gelebilir ve yatırımlar gecikir veya iptal edilir. 

• Büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve sakatlıklara yol açarlar. 

• Büyük şoklara neden olurlar. 

• Eğitim ve öğretimin aksamasına neden olurlar. 

• Bulaşıcı ve salgın hastalıklar artar. 

• Güvenlik problemi ortaya çıkar. 

• İşsizlik ve barınma sorunu oryaya çıkar. 

• Etkisi belki de gelecek kuşaklara aktarılacak psikolojik travmalar ortaya çıkar. 

 

1.4. Önemli Afet Türleri 

 

Afetler basit olarak doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olarak üçe ayrılır. Bu derste bu afet 

türleri sınıflandırılacaktır. Daha sonraki derslerde ise bu başlıklar tek tek ayrıntılı olarak 

işlenecektir. 

 

1.4.1. Doğadan Kaynaklanan Afetler 

 

• Deprem 

• Tsunami 

• Sel 

• Heyelan 

• Çığ 

• Kaya düşmesi 

• Kuraklık 

• Orman yangınları 

• Hava kirliliği 

• Fırtına (kasırga, tornada, tayfun vb.) 

• Hortum 

• Volkanik aktiviteler 

 

1.4.2. İnsan Kaynaklı Afetler 

 

• Her türden terör hareketleri 
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• Savaşlar 

• Patlamalar 

• Ayaklanmalar 

• Yangınlar 

 

1.4.3. Teknoloji Kaynaklı Afetler 

 

• Tehlikeli madde kazaları 

• Radyoaktif sızıntılar 

• Büyük sanayi yangınları (petrol rafinerisi yangınları vb.) 

• Büyük petrol sızıntıları 

• Baraj patlamaları 

 

1.5. Gelecekte Olabilecek Afet Türleri 

 

• Antibiyotiğe karşı dayanıklılık 

• Ormansızlaşma 

• Çölleşme 

• Kuraklık 

• Ekonomik çöküntü 

• Küresel ısınma 

• Kıtlık 

• Gulf Stream (sıcak su) akıntısının durması 

• Buzul çağı 

• Meteorit çarpması 

• Kütlesel yok oluş 

• Nükleer savaş 

• Aşırı tüketim 

• Aşırı avlanma 

• Aşırı nüfus artışı 

• Petrolün tükenmesi 

• Su krizi 

 



 

 10 / 16 

1.6. Afetlerde Ekonomik Kayıplar 

 

• 1975 ile 1990 arası afetlerin yarattığı ekonomik kayıplar yılda ortalama 40 milyar ABD 

Doları’dır. 

• 1990 ile 1995 yılları arasında bu kayıp yaklaşık yüzde 50 artışla 60 milyar ABD Doları’na 

yükselmiştir. 

• 1995 ile 2008 yılları arasında oranlar bazı yıllarda düşmekle birlikte, genel olarak hızlı 

artış eğilimine girmiştir. 

• 2005 yılında artan afet sayıları ve büyüklüklerine bağlı olarak kayıplar en yüksek noktaya 

ulaşmış ve 225 milyar ABD Doları’nı bulmuştur. 

• 2050 yılında, doğa afetlerinin yıllık faturasının 300 milyar ABD Doları’na çıkması 

beklenmektedir. 

• 2008 yılında Çin’deki Sichuan depremi ve Myanmar’daki Nergis kasırgasının etkisiyle bu 

kayıp yaklaşık 180 milyar ABD Doları’nı bulmuştur. 

 

1.7. Afet Çalışanları Kimler Olmalıdır? 

 

Afet çalışanlarını resmî kurumlar ve gönüllüler diye iki gruba ayırabiliriz. Resmî kurumlar, 

kamuda afetler konusunda çalışan ekiplerin elemanlarıdır. Bunlar afetlerde çalışmaya 

zorunludurlar. Gönüllüler ise sivil toplum kuruluşlarına üye olan bireylerdir ve çalıma 

zorunlulukları yoktur. Sadece gönüllü olarak çalışırlar. Bir afet sırasında öne çıkan afet 

çalışanları; arama - kurtarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, güvenlik kuvvetleri olarak 

bilinir, fakat ilk aşamada en önemli afet çalışanları afete uğrayanların kendileri olmaktadır. 

Hiçbir planlama olmaksızın ve içgüdüsel olarak aile bireyleri, önce kendi içlerinde bir 

yardımlaşma ağı kurmakta, daha sonra da komşularına yardım etmektedirler. Özellikle 

depremde, kurtarma ekipleri gelinceye kadar kurtarma çalışmalarının büyük bir çoğunluğunu 

afete uğrayan ama fiziksel zarar görmeyen insanlar yapar. 
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1.8. Türkiye’nin Afet İstatistiği 

 

Afetler 
Afet Olay 

Sayısı 

Ekonomik 

Kayıp 

Yüzdesi (%) 

Afetzede 

Sayısı 

Zarar Gören 

Yerleşim 

Birimi 

Heyelan 13494 21 59345 5472 

Kaya düşmesi 2956 7 19422 1703 

Su baskını 4067 8 22157 2924 

Deprem 5318 55 158241 3942 

Diğer afetler 1175 3 9237 992 

Çığ 731 2 4384 605 

Çoklu afetler 2024 4 12210 - 

Tasnif Edilmemiş 

Olanlar 
42 - 0 - 

Toplam 29807  284996  

• Deprem olay sayısı, 1950 yılından sonrasını içermektedir. 

• Çoklu afetler, bir yerleşim alanında birden fazla afet olayını göstermektedir. 

• Kaynak: Gökçe ve diğ, 2008’den değiştirerek alınmıştır. 

 

Tabloda görülmemesine rağmen yangın da ülkemizde bol miktarda yaşanan ve bazen afete 

dönüşebilen bir olaydır. Yurdumuzda, yılda 20000- 25000 yangın meydana gelmektedir. Bu 

yangınların bazıları, orman yangını olmakta ve büyük zararlara yol açmaktadır. 
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Afetlerde olay sayıları ve kayıp eğilimleri (1989 - 2008) 
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1.9. Dünyada ve Türkiye’de Meydana Gelen Bazı Önemli Afetler 

 

1.9.1. Dünyada Meydana Gelen Bazı Önemli Afetler 

 

• 1556 yılında Çin’in kuzey Şanksi eyaletinde meydana gelen ve yaklaşık 850000 kişinin 

ölümüne yol açan deprem, dünyada en fazla can kaybına yol açan depremlerden biri olarak 

tarihe geçti. 

• 1737 yılında Hindistan Kalküta’da da meydana gelen depremde 300000 kişi yaşamını 

kaybetti. 

• 1815 yılında Endonezya’daki Tambora Volkanı’ndan lav çıkışı ve püskürme görülmeye 

başlandı. Aktivite sona erdiğinde yaklaşık 92000 kişi hayatını kaybetmişti. 

• 1883 yılında bu kez yanardağ patlaması değil, tsunami can aldı. Endonezya’da Krakatoa 

Yanardağı’nın patlamasından sonra oluşan tsunami 36000’den fazla can kaybına neden oldu. 

• 1870 yılında Çin, bu kez bir sel felaketi ile sarsıldı. Sarı Nehir’in taşması sonucunda 1 

milyondan fazla kişi yaşamını kaybetti. 

• 1900 yılında Teksas’ta meydana gelen kasırga sonucu 8000’den fazla kişi hayatını 

kaybetti. 

• 1902 yılında Havai’de Pelee Yanardağı’nın patlaması sonucu 40 civarında can kaybı 

meydana geldi. 

• 18 Nisan1906’da ABD büyük bir depremle sarsıldı. San Francisco’da meydana gelen 

deprem ve onu izleyen yangın ve sellerde binlerce kişi yaşamını yitirdi. 

• 28 Aralık 1908’de Sicilya’nın Messina kentindeki depremde 84000 kişi yaşamını yitirdi. 

• 16 Aralık 1920’de Çin’de meydana gelen 8,6 büyüklüğündeki depremde 100000 kişi 

yaşamını kaybetti. 

• 1 Eylül 1923’te Japonya’da 8,3 şiddetindeki depremde 200000 kişi öldü. 

• 24 Ocak 1939 yılında yaşanan Şili’deki depremde 28000 kişi öldü. 

• 27 Eylül 1959’da Honshu tayfunu Japonya’da 5000 kişinin ölümüne neden oldu 

• 1970 yılında Bangladeş henüz Pakistan sınırları içindeyken meydana gelen siklonda 

300’den fazla kişi yaşamını kaybetti. 

• 1970 yılında Peru’nun Yungay kentinde toprak kayması sonucu 18000 kişi öldü. 

• 4 Şubat 1976’da Guatemala’da 7,5 büyüklüğündeki depremde 22778 kişi öldü. 

• 28 Temmuz 1976’da Çin’in Tangsan kentinde meydana gelen depremde 240000 kişi 

hayatını kaybetti. 
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• 16 Eylül 1978’de İran’da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 25000 kişi 

hayatını kaybetti. 

• 19 Eylül 1985’te Meksika’da meydana gelen depremin büyüklüğü 8,1 idi ve bu depremde 

9000 kişi yaşamını kaybetti. 

• 26 Nisan 1986 yılında Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen sızıntı 

dünyanın en büyük teknolojik kazası olarak tarihe geçti. Zaman içinde binlerce kişi kanserden 

yaşamını kaybetti. Kazanın etkileri bölge ülkelerinde hâlâ devam etmektedir. 

• 7 Aralık 1988’de Ermenistan’da yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremde 25000 kişi öldü. 

• Haziran 1990’da İran’da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 50000 kişi 

yaşamını kaybetti.  

• 1991 yılında Bangladeş’te siklon yine can aldı ve 150’ye yakın insan yaşamını kaybetti. 

• 17 Ocak 1995 tarihinde Japonya’daki 7,2 büyüklüğündeki depremde 6000’den fazla kişi 

hayatını kaybetti. Ölümlerin büyük bir çoğunluğu, depremden sonra meydana gelen yangınlar 

sonucunda oldu. 

• 10 Mayıs 1997’de İran’daki 7,1 büyüklüğündeki depremde 1500 kişi öldü. 

• 4 Şubat 1998’de Afganistan’da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremde 5000 kişi hayatını 

kaybetti. 

• 21 Eylül 1999 tarihinde Tayvan’da 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi ve 

2000’den fazla insan yaşamını kaybetti. 

• 1999 yılında Venezüella’da yoğun yağışlar, sellere ve heyelanlara yol açtı. Bilanço 

yaklaşık 30000 ölüydü. 

• 14 Ocak 2001’de El Salvador’da meydana gelen Richter ölçeğine göre 7,9 büyüklüğündeki 

deprem, 700 kişinin ölümüne, 3500 kişinin yaralanmasına, 2000’den fazla kişinin 

kaybolmasına ve 20000 kişinin evsiz kalmasına neden oldu. 

• 26 Ocak 2001’de Hindistan’ın batısındaki Guacarat eyaletinde meydan gelen deprem, en 

çok Bush kentini etkiledi. Bu deprem, 15000 kişinin ölümüne ve 33000 kişinin yaralanmasına 

neden oldu. 

• 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de Dünya Ticaret Merkezine düzenlenen uçaklı terör 

saldırısında 2976 kişi yaşamını kaybetti. 

• 2003 yılında İran’ın Bem kentinde yaşanan depremde yaklaşık 40000 kişi öldü. 

• 26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya açıklarında 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin ardından meydana gelen tsunami, bölgedeki tüm sahil şeridini etkiledi ve 

300000’den fazla kişi hayatını kaybetti. 
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• 28 Mart 2005’te Endonezya’nın kuzeyindeki Sumatra Adası açıklarında 8,7 büyüklüğünde 

bir deprem oldu ve 2000 kişi öldü. 

• 8 Ekim 2005 tarihinde Pakistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 

73000 kişi hayatını kaybetti. 

• Ağustos 2010’da Pakistan’da meydan gelen sellerde binlerce kişi yaşamını yitirdi. 

 

1.9.2. Türkiye’de Meydana Gelen Bazı Önemli Afetler 

 

• 1509 yılında İstanbul’da meydana gelen ve küçük kıyamet olarak da adlandırılan 7,6 

büyüklüğündeki depremde yaklaşık 4000 kişi yaşamını kaybetti. 

• 1719 yılında İstanbul’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi 

yaşamını yitirdi. 

• 1754 yılında İstanbul’da meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki deprem büyük can ve mal 

kayıplarına neden oldu. 

• 1766 yılında İstanbul iki kez sarsıldı. Biri mayıs ayında ve 7 büyüklüğündeydi. Asıl büyük 

deprem, ağustosta oldu ve büyüklüğü 7,62 idi. Balkanlar’da da hissedilen bu depremde 

binlerce kişi yaşamını kaybetti. 

• 1894 yılında meydan gelen 7,0 büyüklüğündeki deprem yine büyük mal ve can kaybına 

neden oldu. 

• 29 Mart 1903 tarihinde Van’da meydana gelen depremde 860 kişi hayatını kaybetti. 

• 28 Mayıs 1903’te İstanbul’da meydana gelen depremde 2000 kişi yaşamını yitirdi. 

• 1912 yılında Mürefte’de meydana gelen depremde 2836 kişi yaşamını kaybetti. 

• 27 Kasım 1923’te Tosya, Osmancık, Erbaa, Vezirköprü, Ladik ve Havza’yı etkileyen 

deprem 5000 kişinin yaşamına mal oldu. 

• 27 Aralık 1939’da Erzincan’da meydana gelen 8 büyüklüğündeki deprem, KAF üzerinde 

meydana gelen en büyük depremdir. Bu deprem sonrasında, Erzincan ili haritadan silindi. 

Depremde 33 kişi de yaşamını yitirdi. 

• 1 Şubat 1944’te Bolu, Gerede ve Çankırı’da meydana gelen depremde 4600 kişi öldü, 

50000’e yakın ev yıkıldı. 

• 17 Ağustos 1949 Erzurum, Bingöl ve ilçesi Karlıova’da meydana gelen depremde 450 kişi 

öldü, 1500’ü aşkın ev yıkıldı. 

• 19 Ağustos 1966’da Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 

4000 kişi yaşamını yitirdi. 
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• 27 Mart 1970’te Gediz’de meydana gelen deprem felaketinde 1087 kişi öldü, binlerce kişi 

evsiz kaldı. 

• 22 Mayıs 1971 tarihinde Bingöl ve çevresinde meydana gelen şiddetli depremde 870 kişi 

öldü, 5323 ev yıkıldı. 

• 6 Eylül 1975’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde deprem oldu ve 3000 kişi öldü. 

• 13 Mart 1992 tarihinde Erzincan’da 6,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremde 

653 kişi öldü, 3850 kişi yaralandı. 

• 17 Ağustos 1999 tarihinde İzmit - Gölcük’te meydan gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 

sonucunda 17000’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki sanayi tesisleri büyük zarar 

gördü. 

• 1 Mayıs 2003’te Bingöl’de meydana gelen 6,4 büyüklüğünde depremde, çoğu öğrenci 167 

kişi öldü, 521 kişi yaralandı. 

• 9 Eylül 2009’da İstanbul ve civarında meydan gelen selde 33 kişi yaşamını kaybetti. 
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1. DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN BAZI ÖNEMLİ 

AFETLER 
 

1.1. 22 Mayıs 1960 Şili Depremi (9,5) 

 

22 Mayıs 1960’da meydana gelen Şili depremi yer yuvarında kayıt altına alınmış en büyük 

deprem olarak tarihe geçti. Saat 19:10’da meydana gelen depremin büyüklüğü Richter 

ölçeğine göre 9,5 civarında idi. Merkez üssü Şili’nin başkenti Santiago’nun yaklaşık 700 km 

güneyinde yer alan Valdivia kenti olan depremden sonra Pasifik Okyanusu’nda meydana 

tsunami dalgaları merkeze binlerce kilometre uzaklıktaki kıyıları vurur. Bu dalgalar, Havai ve 

Güney Afrika sahillerinde büyük maddi hasarlara yol açar. Bu depremde, yaklaşık 5000 kişi 

yaşamını kaybetmiştir. Evsiz kalan insan sayısı ise 2 milyonu geçmiştir. Günümüzden tam 50 

yıl önce meydana gelen dünyanın en büyük depreminde, sadece 5000 kişinin yaşamını 

kaybetmesi, hem yerleşimin fazla olmadığını hem de Şili’nin depreme dayanıklı yapılar 

konusunda daha o zamanlar bile büyük adımlar attığını gösteriyor. Bu depremden tam 39 yıl 

sonra meydana gelen ve büyüklüğü bu depremden tam 700 kat daha küçük olan 17 Ağustos 

Gölcük depreminde ise yaklaşık 18000 kişi yaşamını kaybettiği düşünülürse Şili’nin depreme 

yönelik çalışmalarını daha o zamandan ciddiye aldığı görülmektedir. Şili’de 28 Şubat 2010 

tarihinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde ise yaklaşık 800 kişinin yaşamını 

kaybetmesi deprem konusunda çok ileri çalışmalar yaptıklarının göstergesidir. 

 

 
Fotoğraf 1: Afet sonrası Şili’den Bir Görüntü 
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1.2. 28 Mart 1964 Alaska Depremi (9,2) 

 

Büyüklüğü 9,2 olan ve 28 Mart 1964 yılında meydana gelen Alaska depremi, Alaska ile 

batısında bulunan Yukon bölgesinde etkili olmuştur. Yerleşimin az olması nedeniyle 

böylesine büyük bir deprem için oldukça az sayılacak bir yaşam kaybı olmuştur. Üç dakika 

süren depremde sadece 125 kişi yaşamını kaybetmiş ve maddi hasar da 311 milyon dolar 

olarak saptanmıştır. Ölenlerden sadece 13’ü enkaz altında kalmıştır. Diğer 113 kişinin ölüm 

nedeni ise tsunamidir. Bu deprem sırasında jeoloji tarihinin en büyük tektonik yükselmesi 

gerçekleşmiş ve tarihe geçmiştir. Deprem sonrasında Prince William Boğazı’nda bulunan 

Montague Adası’nın Cleare Burnu’nda yaklaşık 10 metrelik bir deniz tabanı yükselmesi 

meydana gelmiştir. Bu depremde meydana gelen tsunami dalgaları, kıyıdaki balıkçı 

teknelerini kıyıdan 100 metre kadar içeriye sürüklemiştir. 

 

 
Fotoğraf 2: Afet sonrası Alaska’dan Bir Görüntü 

 

1.3. 26 Aralık 2004 Endonezya Depremi (9,1) 

 

Büyüklüğü 9,1 ve derinliği 37 km olan deprem, yaklaşık 160 saniye sürmüş ve deprem 

sonrasında meydana gelen 10 metre yüksekliğindeki büyük tsunami dalgaları bölgedeki tüm 

ülkelerin sahil şeridini vurmuştur. USGS verilerine göre 283100 kişi yaşamını kaybetmiş, 

14000 kişi kaybolmuş ve yaklaşık 1260900 kişi yer değiştirmiştir. Bu büyük depremin etkisi 

bölge ülkelerinde hâlen devam etmektedir. Bu depremin bu kadar etkili olmasının sebebi, 
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büyük bir deprem bölgesi içinde yer almasına rağmen bu konuda bölgede hiçbir çalışmanın 

yapılmamış olmasıdır. Ölümlerin çok büyük bir bölümü depremden değil, tsunaminden 

öldüler. Bölgede bir tsunami erken uyarı sistemi bulunmadığı için 20000 - 30000 kişinin 

öleceği depremde ölü sayısı kayıplarla birlikte 300000’i aşmıştır. 

 

 
Fotoğraf 3: Afet sonrası Endonezya’dan Bir Görüntü 

 

1.4. 9 Mart 1957 Alaska Depremi (9,1) 

 

Alaska - Andreanof Adası’nda meydana gelen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 9,1 

civarında idi. Bölgede deprem sonrasında meydana gelen tsunami dalgalarının boyu 15 

metreye kadar ulaşmıştır. 

 

1.5. 17 Ocak 1995 Kobe Depremi (7,2) 

 

Japonya’nın Kobe kentinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 6427 kişi yaşamını 

yitirdi, on binlerce kişi yaralandı, milyarlarca dolar zarar oluştu. Ölümlerin büyük çoğunluğu 

depremden sonra meydana gelen yangınlar yüzünden oldu. Japonya, bu depremden büyük 

dersler çıkardı. Hem binaların dizaynı yeniden yapıldı hem de afetlere müdahale konusunda 

büyük adımlar atıldı. Yapılan çalışmalar sonunda 2 yıl içinde Kobe’de yaşam eski hâline 

döndü, ama Japonya bu olayı hiç unutturmadı. Her yıl depremin yıldönümünde bu olaylar 

yeniden hatırlatılıyor. Kobe depreminden çıkardığı derslerle Japonya, daha sonra meydana 



 

 8 / 13 

gelen 7 büyüklüğündeki depremi çok az bir can kaybı vererek atlatmayı başardı. 

 

 
Fotoğraf 4: Afet sonrası Kobe’den Bir Görüntü 

 

1.6. 28 Temmuz 1976 Çin Depremi (8.2) 

 

Büyüklüğü 8,2 olan bu deprem, tarihe belki en büyük deprem olarak değil, ama yüzyılın en 

çok can kaybına yola açan depremi olarak geçti. Merkez üssü Tangshan olan deprem, Çin’in 

doğu kıyılarında büyük can ve mal kaybına yola açtı. Ölü sayısının 500000 ile 850000 

arasında verilmesi, Çin’in bu konuda tam bir açıklama yapmamasından kaynaklanmaktadır. 

Çin tarafından açıklanan resmî rakam ise 655000 kişidir. 

 

 
Fotoğraf 5: Afet sonrası Çin’den Bir Görüntü 
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1.7. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi (7,4) 

 

Büyüklüğü 7,4 olan Gölcük depremi, Türkiye üzerinde maddi ve manevi büyük bir yük 

bırakmıştır. Merkezî üssü Gölcük Donanma Komutanlığı olan deprem, sadece Marmara 

bölgesini değil İç Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesini de etkilemiştir. Resmî makamların 

açıklamalarına göre depremde 17781 kişi yaşamını yitirmiş, 23781 yaralanmış, 505 kişi de 

sakat kalmıştır. Deprem sonrasında her konuda büyük aksaklıklar meydana gelmiştir. Bu 

depremden sadece İzmit, İstanbul, Sakarya ve Yalova değil, Marmara ve komşu bölgelerdeki 

ilerde yaşayan yaklaşık 16 milyon insan da etkilenmiştir. Ekonomi, milyarlarca dolarlık bir 

kayba uğramıştır. Tüm bu özellikleriyle Gölcük depremi, belki dünyanın en büyük 

depremlerinden biri değildir, ama gerek çok büyük bir alanı etkilemesi gerekse büyük maddi 

kayıpların olması nedeniyle dünyanın etkisi en büyük depremlerinden biri durumuna 

gelmiştir. Gölcük depreminden sonra durumun ciddiyetini gören yerel yönetimler ciddi 

çalışmalar yapmaya başlamış ve kısmen de olsa yol alınmıştır. 

 

 
Fotoğraf 6: Afet sonrası Gölcük’ten Bir Görüntü 

 

1.8. Ağustos 2010 Pakistan Seli 

 

Muson yağmurlarının uzun ve sürekli yağması nedeniyle İndus Nehri ile bu nehri besleyen 
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yan kolların tümü yataklarından taşarak özellikle Sindh eyaleti ile Thatta kentini sular altında 

bıraktı. Ülkenin en büyük su yaşam kaynağı olan İndus Nehri’nin bu mevsimde taşıdığı su 

kapasitesinin yaklaşık 40 kat artması, bölgeye yaşam veren nehrin bu kez ölüm saçmasına 

neden oldu. Binlerce ölünün yanı sıra, Sindh eyaletini terk edenlerin sayısı 10 milyon civarına 

ulaştı. Bölgede 100000 civarında çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Selin bu kadar zarar 

vermesinin nedeni, doğa olaylarının gün gelip tekrarlayacağı gerçeğinin örtbas edilerek bir 

zamanlar sular altında olan bölgelerin yerleşime açılmasıdır. Salgın hastalıklar yüzünden selin 

etkisi bir yıldan fazla sürecek. 

 

 
Fotoğraf 7: Afet sonrası Pakistan’dan Bir Görüntü 

 

1.9. 7 - 10 Eylül 2009 İstanbul Selleri 

 

İstanbul’da Eylül ayı ortalaması 33 kg iken 2009 yılının Eylül ayında iki gün içinde toplam 

220 kg civarında yağmur düşmesi sonucunda büyük seller meydana geldi ve 30’dan fazla 

insan yaşamını kaybetti. Silivri, Çatalca ve İkitelli’de meydana gelen sellerde ciddi can ve mal 

kayıpları meydana geldi. Silivri’de eski yatağından akmak isteyen sular, derelerin akış 

yönlerindeki yapılaşma nedeniyle sele dönüşmüştür. Çatalca’da ise sel sularının birleştiği 

noktada su yüksekliği 5 - 6 metreye kadar yükselmiştir. Büyükçekmece havzasının tüm 

derelerinin büyük bir hızla Büyükçekmece Gölü’ne akması selin oluşmasına neden olmuştur. 

Bu derelerin en büyüğü olan ve Çatalca’nın kuzeyinden geçerek göle boşalan Karasu 

Deresi’nin yatağı bu yoğun ve hızlı beslenmeyi kaldıramamış ve 5 - 6 metre yükselerek tüm 
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havzayı sular altında bırakmıştır. Bu ürkütücü akışa rağmen Çatalca’da ölü sayısının altıda 

kalmasının nedeni havzada henüz yoğun bir yerleşme olmamasıdır. İkitelli Ayamama Deresi 

üzerinde meydan gelen üçüncü sel ise 20’ye yakın insanın yaşamını kaybetmesine ve yüzlerce 

milyon liralık maddi hasarın meydana gelmesine neden olmuştur. Bu üç selin de ana nedeni, 

yanlış yerleşim politikalarıdır. Seller, dere yataklarının ıslah edilmesi ve havzaların yerleşime 

açılması yüzünden meydana gelmiştir. Yoğun yapılaşma nedeniyle tüm tarlaların yavaş yavaş 

bina ve asfaltla kaplanmasından dolayı topraktan sızamayan sular, yüzeysel akışla akıp 

birleşerek büyük bir güçle aşağılara doğru akmıştır. Bu olaydan da henüz bir ders 

çıkarılmamıştır. Bu havzada ne yazık ki inşaatlar tüm hızıyla devam etmektedir. 

 

 
Fotoğraf 8: Afet sonrası İstanbul’dan Bir Görüntü 

 

1.10. 21 Temmuz 1988 Çatak (Trabzon) Heyelanı 

 

Karadeniz Bölgesi, ülkemizin en çok heyelan olan bölgesidir. Jeolojik yapısı nedeniyle sık sık 

heyelanların yaşandığı bölgede meydana gelen heyelanların en büyüğü, Çatak heyelanıdır. 

Trabzon’un Maçka ilçesinde meydana gelen heyelan yüzünden 63 kişi toprak altında kalarak 

yaşamını yitirdi. Ülkemizin en büyük heyelanlarından biri olan Çatak heyelanının üzerinden 

22 yıl geçmesine rağmen bölgede hâlâ büyük heyelanlar olmaya devam ediyor ve her yıl 

yoğun yağışlardan sonra meydana gelen heyelanlar yüzünden onlarca kişi yaşamını yitiriyor. 

Ne yazık ki henüz heyelanların önlenmesi konusunda bir adım atılamamaktadır. Afetlere 

bakış açısı değişmeye başladığında önlem alınmaya da başlanacaktır. 

 



 

 12 / 13 

1.11. 13 Temmuz 1995 Senirkent Heyelanı 

 

Isparta’nın Senirkent ilçesinde yoğun yağışlarla meydana gelen büyük bir çamur akıntısı bir 

mahalleyi yutmuş ve 74 kişi yaşamını kaybetmiştir. Aynı yerde 1996 yılında meydana gelen 

çamur akıntısından sonra, 288 konut taşınarak bölgedeki çamur akıntısı tehdidinden 

kurtarılmıştır. 

 

1.12. 26 Nisan 1986 Çernobil Reaktör Kazası (Ukrayna) 

 

Çernobil Nükleer Santrali, Kiev’in 140 km kuzeyinde yer alıyordu. Reaktörlerden birinde 

deney yapmak amacıyla güvenlik sistemlerinin devre dışı kalması yüzünden meydan gelen 

büyük nükleer sızıntı günümüzde bile etkisini devam ettirtiyor. Dünyadaki kanser ölümlerinin 

bir numaralı sorumlusu olarak hâlâ Çernobil gösteriliyor. Kesin ölü sayısı bilinmemekle 

birlikte etkisi hâlâ devam eden olayın etkisiyle yıllar boyunca on binlerce kişi kanserden 

yaşamını yitirmiştir. Türk Tabipler Birliği 2006 yılının Nisan ayında “Çernobil Nükleer 

Kazası Sonrasında Türkiye’de Kanser” adlı bir çalışma yayınladı. Özellikle Doğu Karadeniz 

bölümünde kanserden ölümlerde artış gözlendiğini ortaya koymuştur. Bu artış Çernobil’e 

bağlanmaktadır. Radyoaktif bulutların 3 Mayıs 1986 Cumartesi günü Marmara’ya, 4 - 5 

Mayıs günleri Batı Karadeniz’e, 6 Mayıs günü Çankırı üzerinden Sivas’a, 7 - 9 Mayıs 

tarihlerinde Trabzon - Hopa’ya ulaştığı, 10 gün sonra da tüm Türkiye’ye radyoaktif 

parçacıkların yayıldığı belirtilmektedir. 

 

 
Fotoğraf 9: Afet sonrası Çernobil’den Bir Görüntü 
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1.13. 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Saldırısı (ABD) 

 

Dünyanın gördüğü en büyük terör saldırısı, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin ticaret merkezi 

olan ikiz kulelere yapıldı. İki uçağın kontrolünü ele geçiren teröristler, intihar saldırısı 

düzenleyerek uçakları ikiz kulelere çarptırmış ve iki kulenin de yıkılmasına neden 

olmuşlardır. İlk uçak yerel saatle 08:46:59’da Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey kulesinin 94. 

- 98. katları arasına çarptı. Kuzey kulesi, bu çarpmadan 102 dakika sonra tamamen yıkıldı. 

İkinci uçak ise yerel saatle 09:02:59’da güney kulesinin 77. – 85. katları arasına çarptı. Kule, 

çarpmadan 56 dakika sonra tamamen yıkıldı. Ölü sayısının 2603, kayıp sayısının da 24 olduğu 

saldırıda Amerikan finans piyasası çok büyük bir darbe yemiştir. 300 itfaiyeci de kurtarma 

çalışmalarında yaşamını yitirmiştir. 

 

 
Fotoğraf 10: Afet sonrası İkiz Kuleler’den Bir Görüntü 
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1. DEPREM 
 

 
 

Türkiye, dünyanın önemli deprem kuşakları üzerinde yer almaktadır. Yaklaşık %42’si birinci 

derece deprem bölgesi üzerinde yer alan ülkemiz, geçmişten günümüze kadar çok büyük 

depremlerin neden olduğu maddi ve manevi yıkımlar yaşamıştır. Nüfusun yaklaşık %75’i 

yıkıcı depremlerin olabileceği alanda yaşamaktadır. Ülkemizin % 96’sı deprem riski 

taşımaktadır. Sanayi tesisleri ve ülkemizin enerji gereksinimini karşılayan büyük barajlar, her 

an olabilecek bir depremin yıkıcı etkisinin tehdidi altındadır. 

 

17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde 100000 civarında bina 

ağır hasar, bir o kadarı da orta hasar görmüştür. Yaklaşık 40000 bina ise yerle bir olmuş, 

enkaz hâline gelmiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yaklaşık 18000 civarındadır. Bu 
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depremlerde hasar gören Bolu, Adapazarı, Sapanca, İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, 

Değirmendere, Halıdere, Karamürsel, Yalova ve Çınarcık gibi yerleşim merkezlerinin tümü 

aktif fay zonu üzerinde yer almasına rağmen, buralarda ne yazık ki başta TÜPRAŞ olmak 

üzere Türkiye’nin kamu ve özel sektörüne ait yüzlerce büyük sanayi tesisi bulunmaktadır. Bu 

yörelerin büyük çoğunluğunun ortak noktası, aktif fay zonu üzerinde bulunmalarının yanı sıra 

zeminlerinin inşaata uygun olmamasıdır. Bolu, Düzce, Adapazarı, Yalova ve Çınarcık inşaat 

için uygun olmayan zeminlere sahiptir. Diğer yörelerde hasarın çok olmasının nedeni, 

inşaatların denizden yer kazanmak için doldurulmuş dolgu zeminler üzerinde yapılmış 

olmasıdır. 

 

Bu iki büyük depremden sonra Türkiye’de, çok büyük olmasa bile can ve mal kaybına yol 

açan depremler olmaya devam etmektedir. Çerkeş, Aşkale, Tunceli, Bingöl ve Elazığ 

depremlerinin büyüklüğü fazla olmamasına rağmen onlarca kişi yaşamını kaybetmiştir. 

 

Ne yazık ki aktif fay zonunun üzerine ev yapılmasının yanı sıra kalitesiz ve eksik malzeme ile 

inşaat yaparak aslında insanlar kendilerine zarar vermişlerdir. Amerika, Japonya, Tayvan, 

Meksika gibi ülkelere baktığımızda, depremden az zarar görmek için yapılan çalışmalarda 

jeoloji biliminden yararlanıldığı görülmektedir. Bu ülkelerde deprem riski yüksek olan 

bölgelerin jeolojik haritaları çıkarılarak zeminlerin özellikleri belirlenmiştir. Böylece hangi 

zemine, ne tür yapıların yapılacağı ortaya çıkarılmış ve inşaatlar bu bilgilerin ışığında 

yapılmıştır. Yine jeolojik çalışmalarla aktif fay zonları haritalanmış ve bu bölgelere büyük 

sanayi tesislerinin yapılması engellenmiştir. Bu çalışmaların tümü, depremin vereceği 

zararları en aza indirmek için yapılmıştır. 

 

Tüm dünyada yıllardır yapılan çalışmalar, aktif fay zonları üzerine yerleşim alanı ve sanayi 

tesisi kurulmayacağını göstermiştir. Bunun yanı sıra killi, kumlu gevşek zeminlere, eski 

akarsu yataklarına ve dolgu zeminler üzerine inşaat yapılmaması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Bu zeminlere sahip yerlerde yapılacak binalar, depremden uzakta olsalar bile yıkıma 

uğrayabilir. Örneğin; 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde büyük yıkımların yaşandığı 

İstanbul’un Avcılar ilçesi depreme en uzak bölgelerden biriydi. Buna rağmen inşaata uygun 

olmayan zemin ve kalitesiz inşaat yüzünden burada yüze yakın bina yıkılmış, yüzlerce kişi de 

hayatını kaybetmiştir. Yine 8 Eylül 1999’da Atina’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki 

depremde yıkılan binaların çoğu, dere yatakları üzerine kurulmuştur. Aynı şekilde 28 Ocak 

2001 tarihinde Hindistan’ın Guajarat eyaletinde meydana gelen depremde ölümlerin çoğu 
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zemini kum olan Anchar kentinde olmuş ve kent neredeyse yerle bir olmuştu. 

 

Depremden göreceğimiz zararın en aza inmesi için öncelikle deprem riski olan yerler iyi 

belirlenmeli ve buralarda bulunan yerleşim alanlarındaki binalar, zemin koşullarına uygun 

olarak yapılmalıdır. Bunlar yapıldığı zaman depremden göreceğimiz zarar en aza inecek ve 

belki bir daha depremlerde büyük yıkımlar yaşanmayacaktır. 

 

1.1. Depremin Oluşum Mekanizması, Büyüklüğü ve Şiddeti 

 

1.1.1. Depremin Oluşumu 

 

Depremler önce hafif bir sarsıntı ile başlar ve yer içinden gelen çok şiddetli gürültülerle 

birlikte sarsıntı şiddetlenir. 10 - 45 saniye gibi kısa bir süre içinde sarsıntılar en üst düzeye 

çıkar, sonra da yavaşlayarak durur. Bu sarsıntı sırasında arazinin şekli değişebilir, evler 

yıkılabilir ve insanlar hayatlarını kaybedebilirler. 

 

Depremler genel olarak tektonik depremler, volkanik depremler ve çöküntü depremleri 

olarak üçe ayrılır. Depremler, oluştukları zaman katı olan litosfer parçasını belli aralıklarla 

kırarak enerji boşalmalarına neden olurlar. Bu enerji boşalımları, yüzeye deprem dalgası 

olarak ulaşmakta ve şiddetine karşı koyamayacak karakterde olan tüm yapıları yerle bir 

edebilmektedir. Yer yuvarında depremlerin büyük bir çoğunluğu tektonik ve volkanik 

nedenlerle meydana gelmektedir. Bu tür depremlere tektonik depremler ve volkanik 

depremler adı verilmektedir. Depremlerin küçük bir kısmının oluşumu da yer kabuğunda 

meydana gelen büyük çaplı çökmelere bağlanmaktadır. Bu tür depremler çöküntü depremleri 

olarak anılmaktadır. Yer yuvarındaki deprem bölgeleri incelendiğinde, bunların belli 

bölgelerde yer aldığı görülür. İşte bu yerler, aktif levha tektoniği hareketlerinin olduğu 

yerlerdir. Belli bölgelerde biriken elastik deformasyon (şekil değiştirme) enerjisinin yer 

kabuğunu meydana getiren kayaçların kırılma dayanımlarını yenmesi sonucunda ortaya çıkan 

ani kırılma veya yırtılma hareketi ile depremler meydana gelmektedir. Yani faylanma 

meydana gelmeden önce kayaç kütlesi içinde elastik deformasyon enerjisi adı altında bir 

enerji birikmektedir. Kırılma hattının çevresinde toplanan elastik deformasyon enerjisi, 

kayacın direncini yendiği takdirde kırılma meydana gelmekte ve biriken enerji deprem dalgası 

olarak açığa çıkmaktadır. Yer yuvarı üzerinde neden deprem oluyor? Bu enerjinin birikmesine 

neden olan ve depreme yol açan mekanizma nedir? Bu soruların yanıtını bulmaya çalışalım: 
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Yer yuvarında harekete neden olan olay, magmanın okyanusal kabuk içinde bulabildiği bir 

çatlaktan yükselerek okyanus tabanına yayılması ile başlar. Yükselmenin nedeni, magma 

içinde meydana gelen konveksiyon akımlarıdır. Okyanus tabanına çıkan bazalt bileşimli 

malzeme, yukarıya doğru yükselmeyi sağlayan yarığın her iki yanına eşit olarak yayılır. Deniz 

suyu ile temas ettiği için hızla soğuyarak kristalleşmeye başlar. Bu arada magmadan yukarı 

doğru yeni malzeme gelişi devam etmektedir. Yeni gelen malzeme, okyanus tabanına 

yayılmak için burada yerleşmiş olan eski malzemeyi iterek onun yerini almaya çalışacaktır. 

Bu itme sonucunda da yukarı çıktığı yarığı genişletecektir. Bu olaya deniz tabanı yayılması 

adı verilmektedir. Yayılma hızı, yıllık ortalama 6 cm civarındadır. Bu hareket, milyonlarca yıl 

sürekli olarak tekrar edeceği için başlangıçta küçük olan yarık yüzlerce kilometre genişliğinde 

bir açılma havzasına dönüşecektir. Açılma hareketi, yer yuvarının katı kısımı olan litosferin 

hareket etmesine neden olmaktadır. Bu hareketler de yer yuvarı yüzeyinde kırılmalar şeklinde 

kendini gösterecektir. İşte çok basit olarak bu kırılmalar, yer yuvarında meydana gelen 

depremlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu bölgelerde, yani açılma zonlarında 

görülen depremler büyük depremler değildir. 

 

Yakınsak levha sınırlarında, jeolojik olarak yer kabuğunun şekillenmesi ve deprem oluşumu 

açısından önemli olaylar meydana gelmektedir. Bu bölgelerde meydana gelen depremlere 

tektonik depremler denir. Buralarda ya bir okyanusal kabuk bir kıtasal kabuğun altına ya da 

bir okyanusal kabuk bir okyanusal kabuğun altına dalar. Bir kıtasal kabuk, başka bir kıtasal 

kabukla çarpışarak sıradağları oluşturabilir. Tektonik depremler, bu bölgelerde oldukça geniş 

yayılım gösterir. 

 

Tektonik depremleri oluşturan kırıklara diri veya aktif fay adı verilir. Aynı bölgelerde 

bulunan aktivitesini kaybetmiş faylara ölü fay denir. Bu faylar, doğrudan depreme yol 

açmazlar, ama çok şiddetli bir deprem sonrasında da harekete geçerek yeni depremlere neden 

olabilirler. 
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Şekil 1: Dünya Deprem Kuşakları Haritası (Kırmızı noktalar depremlerin oluştuğu yerleri 

göstermektedir.) 

 

Odak derinliği 0 - 60 km arasında değişen depremlere sığ odaklı depremler, odak derinliği 60 

- 300 km arasında değişen depremlere orta odaklı depremler ve odak derinliği 300 - 700 km 

arasında olan depremlere de derin odaklı depremler adı verilir. Odak derinliği ne kadar sığ ise 

depremin vereceği zarar da o kadar fazladır. 

 

Yitim zonlarında daha çok sığ odaklı depremler meydana gelmektedir. Bu zonlarda 

depremler, karşılaşan iki levhanın birbirleri üzerinde yapmış oldukları baskı sonucunda 

oluşur. Bu nedenle dünya deprem kuşakları haritasına bakıldığında yoğun deprem 

kuşaklarının dalma - batma zonlarının etrafında odaklanmış olduğu görülecektir (Şekil 1). 

 

Volkanizmanın egemen olduğu bazı bölgelerde volkanik hareketlere bağlı olarak oluşan 

depremlere volkanik depremler adı verilir. Volkanizmanın yol açtığı sarsıntıların 

mekanizması çok karışıktır. Ama ortaya çıkan patlamalar, düşük magnitüdlü depremlere yol 

açarlar ve bunların büyük bir çoğunluğunun yıkıcı etkisi yoktur. 

 

Yer altında bulunan tuz, jips, anhidrit gibi suda kolay çözünen minerallerin eriyerek meydana 

getirdiği boşlukların çökmesiyle meydana gelen depremlere çöküntü depremleri denir. 

Bunlar, yeterli enerji birikimi olmadığı için çok hasar vermezler. Bu depremler yer yuvarı 
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üzerinde çok yaygın olarak oluşmazlar. Etkileri de volkanik depremler gibi sadece belli bir 

alan içinde kalır. 

 

Ana depremlerden sonra meydana gelen irili ufaklı depremlere artçı deprem veya artçı şok 

adı verilir. Her büyük depremin artçı şoku vardır. Ama büyük depremlerin öncü şoku yoktur. 

Depremi önceden bilmek, günümüz teknolojisiyle mümkün değildir. Aletsel olarak depremi 

önceden belirleyecek bir alet yapılamamıştır. Çünkü depremlerin mekanizmaları çok 

karmaşıktır ve bu mekanizmayı çözmek çok zordur. Bu nedenle herhangi bir yerde meydana 

gelen bir depremi daha büyük bir depremin öncü şoku diye tanımlamak yanlıştır. Her 

depremin artçı şoku vardır. Ama bir bölgede arka arkaya meydana gelen depremler daha 

büyük bir depremin öncüsü olamaz. Çünkü öncü deprem kavramı doğru bir kavram değildir. 

 

1.1.2. Deprem Dalgaları 

 

Depremin yapılara ve yeryüzüne zarar vermesinin nedeni, deprem sonrasında boşalan 

enerjinin dalgalar şeklinde yayılmasıdır. Bu dalgalara deprem dalgaları adı verilir (Şekil 2). 

Deprem dalgaları; cisim dalgaları ve yüzey dalgaları diye ikiye ayrılır. Cisim dalgaları P ve S 

dalgaları, yüzey dalgaları da Rayleigh (Rayleg) ve Love  (Lov) dalgaları olmak üzere iki 

türdür: 

 

 
Şekil 2: Deprem Dalgaları 

 

P Dalgaları: Bunlar, boyuna yayılan dalgalardır. Deprem dalgaları içinde en hızlı olanı P 

dalgaları olduğu için kayıt istasyonlarına ilk ulaşan dalgalar bu dalgalardır. Hızları saniyede 7 

- 8 km arasında değişir. P dalgalarına primer yani birincil dalgalar da denir. Bu dalgaların 

tahrip edici gücü fazla değildir. Sadece bir deprem olduğunu haber verir. 
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S Dalgaları: Bunlara sekonder yani ikincil dalgalar da denir. Hızları P dalgalarına göre daha 

yavaştır. Yer kabuğu içindeki yayılma hızları saniyede 3,5 - 4 km arasında değişir. Bunlar 

enine dalgalar olduğu için P dalgalarından farklı olarak yıkıcı özelliklere sahiptir. 

 

Rayleigh Dalgaları: Yüzey dalgaları olup hızları S dalgalarına göre daha azdır. Sismograf 

üzerinde en şiddetli hareketleri bu dalgalar gösterir. Diğer dalgalar arasında en tahrip edici 

özelliğe sahip dalgalardır. 

 

Love Dalgaları: Bu dalgalar da yüzey dalgalarıdır. Love dalgalarının etkileri derinlere 

inildikçe azalmaktadır. Bu nedenle derin odaklı depremlerde, sismograflar bu dalgaları 

kaydetmezler. 

 

1.1.3. Depremin Şiddeti 

 

Depremlerde yırtılmanın başladığı yere deprem odağı adı verilir. Yani deprem dalgaları, 

yırtılmanın başladığı yerden itibaren yayılmaya başlar. Depremin en şiddetli olarak 

hissedildiği yer burasıdır. Bir depremin şiddeti, yapılarda oluşturduğu hasar ve yeryüzünde 

meydana getirdiği değişiklikle doğru orantılıdır. Deprem odağından uzaklaştıkça depremin 

şiddeti azalır. Yani deprem, odak noktasında çok şiddetli hissedilir. Bir depremin şiddeti; 

canlılar, doğal çevre ve yapılar üzerinde yapmış olduğu etkidir. Bu etkiler; bölgenin tektonik 

yapısına, zemin özelliklerine, açığa çıkan enerjinin büyüklüğüne, depremin odak derinliğine, 

deprem odağına olan uzaklığa ve yapıların dayanıklılığına bağlıdır. Deprem şiddetini 

belirlemek için Mercalli (Merkalli) deprem şiddet çizelgesi kullanılmaktadır (Çizelge 1). 

 

1.1.4. Depremin Aletsel Büyüklüğü (Magnitüd) 

 

Depremin büyüklüğü, Richter (Rihter) ölçeğine göre aletsel olarak hesaplanmış büyüklüktür. 

Büyüklük 1 - 9 arasında değişir. Depremin büyüklüğü, deprem odağında açığa çıkan enerjinin 

aletsel bir ölçüsü olarak tanımlanabilir. 
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Şiddet Verdiği Zarar 

I Sadece sismograflar kaydeder. Çok küçük sarsıntılardır. İvme < 10mm / sn2 

II Biraz daha güçlüdür. Ancak hissedilemez. İvme > 10 mm / sn2 

III Üst katlarda oturanlar tarafından hissedilir. Asılı eşyalar sallanır. İvme > 25 mm / sn2 

IV Evlerde çatırdamalar olur. Sarsıntı şiddetli bir şekilde hissedilir. İvme > 50 mm / sn2 

V 
Sarsıntının şiddeti artar. Kapılar ve pencereler kendiliğinden açılır ve kapanır. Zayıf 

binalarda hasar görülür. Sularda dalgalanmalar olabilir. İvme > 100 mm / sn 2 

VI 
Sarsıntı artık iyice şiddetlenir. Zayıf binalarda yıkılmalar görülebilir. Heyelanlar 

başlar. Yer altı su seviyesinde değişmeler olur. İvme > 250 mm / sn2 

VII 
İnsanlar ayakta durmakta ve hareket etmekte zorlanırlar. Bazı su kaynakları kurur 

veya yeni su kaynakları oluşur. İvme > 500 mm / sn2 

VIII 

Artık, depremin etkisi yıkıcı hâle gelmeye başlamıştır. Yeryüzünde küçük çatlaklar  

meydana gelir. Topoğrafyada değişiklikler olur. Dik yamaçlarda heyelanlar görülür. 

İvme > 1000 mm / sn2 

IX 
Barajlarda hasarlar oluşur, demir yolları bükülür, heyelanlar görülür. Asfalt kabarır. 

İvme > 2500 mm / sn2 

X Baraj, köprü, viyadük gibi yapılarda büyük tahribatlar olur. İvme > 5000 mm / sn2 

XI 

Kara ve demir yollarında büyük tahribatlar oluşur. Yeryüzünde derin çatlaklar 

meydana gelir. Yanal ve düşey atımlar görülür. Heyelanlar, kum püskürmeleri 

oldukça yaygın olarak gözlenir. İvme > 7500 mm / sn2 

XII 

Binalar çok büyük hasar görür. Topoğrafyada çok büyük değişiklikler meydana gelir. 

Teorik olarak deprem dalgalarının insanlar tarafından görüldüğü kabul edilir. İvme > 

9800 mm / sn2 

Çizelge 1: Mercalli Şiddet Ölçeği 
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Magnitüd (Büyüklük) Verdiği Zarar Yılllık Ortalama Deprem Sayısı 

> 2.5 Hissedilmez 900.000 

2.5 - 5.4 Çok küçük hasar 30.000 

5.5 - 6.0 Hafif hasar 500 

6.1 - 6.9 Büyük hasar 100 

7.0 - 7.9 Çok büyük hasar 20 

< 8.0 
Yerleşim yerleri yok 

olur 
10 yılda bir kez 

Çizelge 2: Dünyada Yıllık Ortalama Deprem Sayısı 

 

Tabakaların ilk konumları olan yatay durumlarından farklı bir yapı kazanmaları olayına 

tektonik deformasyon adı verilir (Şekil 3). Tektonik deformasyon kısaca; yapı ve şekil 

değişikliği anlamına gelir. Tektonik kuvvetlerin büyük çaplı olanları dağların oluşumuna 

neden olur. 

 

 
Şekil 3: Sıkışma ve Gerilme Sonucunda Tabakalarda Meydana Gelen Deformasyonlar  

(a. Sıkışma sonucu ortaya çıkan kıvrımlanma, b. Gerilme sonucu ortaya çıkan kırılma) 

 

Yer kabuğu sürekli hareket hâlindedir. Yer kabuğunun değişik parçaları, yatay ve dikey 
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olarak yer değiştirebilirler. İşte bu yer değiştirme sırasında zıt yönlerde basınçların meydana 

getirdiği kuvvete gerilme denir. Yer kabuğu içinde meydana gelen değişik yönlü basınçlar ve 

gerilmeler, tektonik deformasyonların oluşmasına yol açar. Enerji birikimi sonucunda ortaya 

çıkan gerilmelerin nedeni; yer yuvarının hareketli oluşu ve yer yuvarını oluşturan kayaçların 

basınca karşı koymalarıdır. 

 

Bu enerji birikimleri ve gerilmeler yüzünden yer kabuğu kırılıp parçalanarak depremlere yol 

açar ve yanardağlar püskürerek binlerce insanın canına ve malına zarar verir. Yıllardır yapılan 

gözlemler ve incelemeler, yer kabuğunun her kesiminin sürekli bir hareket içinde olduğunu 

kanıtlamaktadır. Sürekli gelişen tektonik deformasyonlar, yer yuvarının bugünkü şeklini 

almasına neden olmuştur. Hâlen etkinliğini sürdüren bu deformasyonlar, gelecekte de devam 

edecektir. Örneğin; 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri, büyük 

tektonik deformasyonlara neden olmuştur. 

 

Kayalar üzerinde gelişen tüm bu deformasyonlar, aslında yer yuvarının durağan değil 

hareketli olduğunun en büyük göstergesi. Bu nedenle depremin oluşum mekanizmasını iyi 

anlayabilmek için öncelikle Levha Tektoniği Kuramı’nın iyi bilinmesi gerekiyor. 

 

1.2. Levha Tektoniği Kuramı 

 

1.2.1. Levhaların Yapısı ve Bileşimi 

 

Yer yuvarının katı olan dış kısmını oluşturan ve kalınlığı 5 – 100 km arasında değişen litosfer 

(taş küre), levha (plaka) adı verilen büyük ve küçük birçok parçadan meydana gelmiştir. Bu 

levhalar, üst mantonun daha akıcı ve yumuşak katmanı olan astenosfer üzerinde hareket 

hâlindedir (Şekil 1). Yer yuvarı üzerinde toplam 12 adet büyük ve küçük levha 

bulunmaktadır. Bunlar; Kuzey Amerika, Avrasya, Karayipler, Afrika, Arabistan, Filipinler, 

Pasifik, Kokos, Güney Amerika, Avustralya - Hindistan, Nazka ve Antarktika levhalarıdır. 

Bazı levhalar, kıtalarla aynı adı taşımaktadır. Oysa kıtaların sınırlarıyla levhaların sınırları 

çakışmamaktadır. Çünkü kıtalar, kendilerinden daha büyük olan levhaların üzerinde bulunur. 

Bulunuş durumları aysberglerinkine benzemektedir. Aysberglerin suyun üzerinde kalan küçük 

kısımları kıtalara, su altında kalan daha büyük kısımları da levhalara benzetilebilir. Levhaların 

birbirine göre farklı yönlerde ve mesafelerde hareket etmesi, yer yuvarında meydana gelen 

depremlerin en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü aktif kenar dediğimiz bu sınırlarda, 
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levhalar birbirleriyle çarpışmakta veya biri diğerinin altına dalmaktadır. Bu nedenle levha 

sınırlarına yakın olan bölgelerde yıkıcı depremler meydana gelmekte, levhaların iç 

kesimlerinde, yani daha pasif bölgelerde ise önemli depremler olmamaktadır. 

 

Levhalar, yer yuvarının üst kısmını oluşturan yer kabuğu parçalarıdır. Yer kabuğunun üst 

kesiminde ise kıtasal ve okyanusal kabuklar yer alır. Kıtasal kabuk içinde granit, okyanusal 

kabukta ise bazalt türü kayaçlar yaygındır. Okyanusal kabuğun yoğunluğu, kıtasal kabuğa 

oranla daha fazladır. Bunun nedeni, okyanusal kabuğun demir (Fe) ve magnezyum (Mg) gibi 

elementlerce zengin olmasıdır. Granit bileşimli kıtasal kabukta ise silisyum (Si), potasyum 

(K), sodyum (Na) ve alüminyum (Al) gibi elementler egemendir. 

 

1.2.2. Levha Tektoniği Kavramı 

 

Yer yuvarında depremlerin yoğun olarak yaşandığı bölgelere bakıldığında, bazı bölgelerde 

deprem sayısı oldukça fazla iken bazı bölgelerde ise hiç deprem olmadığı görülmektedir. 

Depremler, okyanusal bölgelerde oldukça dar zonlarda, kıtasal bölgelerde ise geniş zonlar 

içinde oluşmaktadır. Okyanus ortalarında sığ, okyanusal çukurlar civarında çok derin, 

kıtalarda ise değişik derinliklerde olan depremlerin bu özellikleri rastlantısal olmayıp levha 

tektoniği ile açıklanan jeolojik olaylarla ilişkilidir. 

 

Levha tektoniği kavramı, 20. yüzyılın ikinci yarısında elde edilen jeofiziksel veriler 

(depremler, manyetizma ve ısı akısı değerleri vb.) ışığında ortaya çıkmaya başlamış ve çok 

kısa bir süre içinde de yer bilimcileri en çok meşgul eden konu hâline gelmiştir. Levha 

tektoniği kuramına göre litosfer olarak adlandırılan yer yuvarının dış kısmı levhalara 

bölünmüştür. Yer içindeki ısı kaynağı nedeniyle manto içinde oluşan termal konveksiyon 

akımları, yüzeyde bulunan levhaların hareketinin temel nedenidir. Isınarak yükselen üst 

manto malzemesi, yükseldikçe soğur ve doğal olarak tekrar iç kısımlara doğru yönelir. Bu 

konveksiyon hareketi, birçok konveksiyon hücresi içinde gelişir (Şekil 2). Ancak, levhaların 

hareketini sağlayan bu olay daha karmaşıktır ve litosferi etkileyen çeşitli kuvvetlerin 

kontrolünde meydana gelir. Levha tektoniğinin temeli, Alman jeofizikçi Alfred Wegener 

(Alfred Vegener) tarafından ortaya atılan kıtaların kayması teorisidir. 
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1.2.3. Kıtaların Kayması Teorisi 

 

Yer bilimciler, 18. yüzyıldan günümüze kadar geçen sürede bazı kıtaların kıyılarının 

birbirlerine çok benzediğini ve bunun bir rastlantı olamayacağını belirtmişlerdir. En büyük 

benzerlik Kuzey Amerika ile Avrupa ve Güney Amerika ile Afrika kıyıları arasında 

görülmekteydi. Bu benzerliklerden yola çıkılarak bu kıtaların bir zamanlar birleşik oldukları 

ve daha sonra ayrıldıkları öne sürülmüştür. 

 

 
Şekil 4: Yer Yuvarının İç Yapısını Gösteren Enine Kesit 

 

Kıtaların kayması ile ilgili ilk gerçek bilimsel yaklaşımlar, Wegener tarafından ortaya 

atılmıştır. Wegener, kıtaları ayıran olayın bir açılma olduğunu, bu açılmanın 100 - 200 milyon 
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yıl önce başladığını ve günümüzde de devam ettiğini belirtmiştir. Daha sonra, 1915 yılında 

yayımladığı “Kıtaların ve Okyanusların Kökeni” adlı kitabında, iklimlerin jeolojik zaman 

içinde değişim gösterdiğini ve bu olayların da kıtaların kayması ile açıklanabileceğini ileri 

sürmüştür. Araştırmacıya göre günümüzde tropikal iklimin hâkim olduğu bölgeler, 300 

milyon yıl önce buzullarla kaplıydı. Diğer taraftan buzullar altında bulunan Grönland’da ise o 

dönemde tipik bir tropikal iklim egemendi. 

 

Sonuç olarak o dönemlerde, kıtaların tek bir parça hâlinde olması gerektiğini öne süren 

Wegener, bu süper kıtaya “tüm yer” anlamına gelen Pangea (Panjea) adını vermiştir. Daha 

sonraki yıllarda yapılan çalışmalarla Pangea’nın jeolojik zaman içinde biri kuzeyde, diğeri ise 

güneyde olmak üzere iki kıtaya ayrıldığı ve bu iki kıta arasında da Tetis okyanusu olarak 

adlandırılan kıtalar arası bir okyanusun geliştiği belirlenmiştir. Kuzey kıtası Grönland, 

Avrupa ve Asya’yı içine alan Laurasia (Lavrasya); güney kıtası ise Güney Amerika, 

Antarktika, Afrika, Madagaskar, Hindistan ve Avustralya’yı içine alan Gondwana 

(Gonduvana)’dır. O dönemdeki kıtalar ile aralarındaki Tetis okyanusu ise tüm okyanuslar 

anlamına gelen ve Panthalassa (Pantelasa) olarak adlandırılan dev bir okyanus tarafından 

çevrilmiş durumdaydı. 

 

Günümüzde yapılan çalışmalar, aslında kıtaların kaymadığını, kıtaların altında bulunan ve 

adına levha denilen büyük blokların kaydığını ortaya koymuştur. Levhaların hareketi, doğal 

olarak üzerinde bulunan kıtaların da hareket etmesine neden olacaktır. Kıtaların hareket 

etmesine neden olan güç ise yer yuvarının iç kesimlerinde bulunan enerjidir. 
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Şekil 5: Konveksiyon Akımları ve Neden Olduğu Okyanus Tabanı Açılması 

 

1.3. Levha Sınırları 

 

Levha sınırları boyunca üç türlü hareket meydana gelir: Levhalar ya birbirinden uzaklaşırlar 

(ıraksak veya diverjan levha sınırı) ya birbirlerine yaklaşırlar (yakınsak veya konverjan levha 

sınırı) veya levha hareketi yönünde kayarlar (transform faylı sınır) (Şekil 6). 

 

1.3.1. Iraksak Levha Sınırları 

 

1940 ve daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar, okyanus tabanlarında üç tür topoğrafik yapı 

olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar; ortalama 3 km yüksekliğe sahip okyanus ortası sırtlar, bu 

sırtları birbirine göre ötelemiş olan transform faylar ve ada yayları ile bazı kıta kıyılarına 

paralel olan hendeklerdir. Sırtlar üzerinde sığ odaklı depremler oluşmakta ve aktif volkanizma 

görülmektedir. Isı akısı, sırtın her iki yanında önce hızlı sonra da yavaş azalma 

göstermektedir. Hendeklerde, sırtların aksine kalın tortullar ve çok düşük ısı akısı 

görülmektedir. Bu kesimlerde, deprem odak derinlikleri 700 km’ye kadar inmektedir. 

 

Iraksak levhalar, okyanus ortası sırtlarda görülen ve yeni okyanusal kabuğun sürekli oluştuğu 

levha sınırlarıdır. Buralarda kabuk kalınlığı oldukça incedir. Yüksek ısı akısı değerlerinin 
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görülmesine neden olan alttan gelen sıcak ve akışkan manto malzemesi, yüzeye çıkarak sırtın 

her iki tarafına simetrik olarak yayılır. Sırt parçalarının genişliği en fazla 20 km kadardır ve 

yayılım hızı 1 cm - 9 cm / yıl arasındadır. Sırtın iki tarafında sırttan eşit uzaklıktaki iki 

noktanın yaşları, dolayısıyla manyetik kutuplanmaları aynıdır. Birbirinden ayrı iki sırt 

arasında ötelenme denilen bir tür itme hareketi görülmektedir. Bu ötelenme, yanal atımlı 

faylanma (transform fay) aracılığı ile ortaya çıkar. Orta Atlantik sırtı ve Pasifik sırtı uzaklaşan 

levha sınırlarıdır. İşte okyanus ortasında meydana gelen bu yayılma, levha tektoniğinin 

başlamasına neden olmaktadır. 

 

 
Şekil 6: Levha Sınırlarının Şematik Sunumu 

 

Litosferin astenosfer üzerine yapmış olduğu basınç nedeniyle bulabildiği çatlaklardan 

yeryüzüne ulaşmaya çalışan magma, yer yüzeyine okyanusal kabuktan çıkmaktadır. 

Magmanın 25 km - 70 km arasında değişen kalınlığa sahip olan kıtasal kabuğu delip yüzeye 

çıkması oldukça zordur. Oysa kalınlığı 5 km - 10 km arasında olan okyanusal kabuk 

magmanın yükselmesi için daha uygundur. İşte magma, okyanusal kabuk içindeki kırık ve 

çatlaklardan yükselerek yukarı çıkmakta ve okyanus tabanına yayılmaktadır. Deniz suyu ile 

temasa geçerek soğuyan magma katılaşır. Böylece okyanusal kabuğa yeni eklenmeler olur. 

Eklenme oldukça yavaş bir hızda olduğu için yeni çıkan magma, yayılma merkezinde ve 

yakın çevresinde bir yayılma ve birikme meydana getirir. Bu birikme, zamanla sırtlar şeklinde 

ortaya çıkar. Bu sırtlara okyanus ortası sırtlar adı verilmektedir. Malzeme çıkışı devam ettiği 

için magmadan yukarı çıkan malzemenin de okyanus tabanında yerleşeceği bir alan bulması 

gerekecektir. Oysa daha önce okyanus tabanına yayılan malzeme tüm alanları doldurmuştur. 

Yukarı çıkmaya çalışan magmatik malzeme, yerleşeceği yeni alanlar bulmak için içinden 

çıktığı çatlağı her iki tarafa doğru eşit olarak itmeye başlar. Milyonlarca yıl devam eden bu 

jeolojik süreç sonunda magma çıkışının olduğu bu bölgede açılma başlar. Bu açılan bölgeye 

rift adı verilmektedir. Bu açılma zonuna ise aşağıdan gelen magmanın oluşturduğu genç bir 

kabuk yerleşir (Şekil 7). Oluşan bu kabuk, jeolojik olarak en genç kabuktur. En uzaktaki 
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kabuk ise en yaşlıdır. Bu durum, yapılan jeokimyasal ve jeokronolojik çalışmalarla 

saptanmıştır. Okyanus ortası sırtlar üzerinde tespit edilen ve manyetik anomali denilen 

farklılıklar birbirine paralel şeritler hâlinde dizilirler ve yayılma merkezine az çok simetrik 

olarak sıralanırlar. Bu manyetik şeritleri oluşturan lav kütleleri merkezden kenara doğru daha 

yaşlıdır. Bu durum, deniz tabanı yayılmasını gösteren en belirgin delildir. 

 

İki levhanın birbirlerine yaklaşarak çarpıştıkları levha sınırlarıdır. Deniz tabanı yayılması 

sonucunda itilen levhalar başka levhalarla çarpışmaktadır. Böylece yer yuvarının herhangi bir 

yerinde başlayan açılma, jeolojik sürecin son aşamasında çarpışmayla karşılanmaktadır. Yer 

kabuğundaki en büyük deformasyonlar bu tip çarpışmaların sınırlarında görülür. Kıtasal ve 

okyanusal levhaların birbirleriyle çarpışması üç tür yakınsak levha sınırı oluşturur (Şekil 7). 

 

 
Şekil 7: Iraksak Levha Sınırı Oluşumu 

(a. Magmanın yükselmesi ve kabuğun parçalanması, b. Rift zonu oluşumu, c. Yayılımın 

genişlemesi ve ç. Geniş bir okyanuslaşma ve okyanus ortası sırtının ortaya çıkışı) 

 



 

 21 / 25 

1.3.2. Yakınsak Levha Sınırları 

 

1.3.2.1. Okyanusal Kabuk - Kıtasal Kabuk Çarpışması 

 

Bu olay, kıtasal ve okyanusal kabukların karşı karşıya gelmesi sonucunda gerçekleşir. 

Okyanusal kabuğa oranla astenosfer üzerinde çok daha iyi yüzebilen kıtasal kabuk, çarpışma 

sırasında üstte kalır. Bunun nedeni; okyanusal kabuğun yoğunluğunun kıtasal kabuğa oranla 

daha fazla olmasıdır. Karşılaşan iki kabuktan okyanusal kabuk, yavaş yavaş kıtasal kabuğun 

altına dalmaya başlar (Şekil 8. b. ). Alta dalan okyanusal kabuk maksimum 700 km derinliğe 

inebilir. Dalan okyanusal kabuk bu derinliklerde aşırı ısı nedeni ile ergiyerek tekrar  magmaya 

karışır. Bu olaya yitim adı verilir. Deniz tabanı yayılması sonucunda oluşan yeni kabukla 

yitim sonucunda ergiyerek magmaya karışan malzeme birbirini dengelemekte, böylece 

yeryüzünün alanı değişmeyerek hep aynı kalmaktadır. Dalan okyanusal kabuk, 600 km 

derinliğe kadar çevresindeki mantoya oranla daha soğuktur. Derinlere indikçe dalan kabuğun 

iç kısımları ısınmaya başlar. Derinlik 700 km’ye ulaşınca magma tarafından özümlenerek 

mantonun bir parçası hâline gelir. 

 

Okyanusal kabuk yitim zonu içine girdiğinde önce aşağı doğru bükülür, sonra da dik bir açı 

yaparak astenosfere dalmaya başlar. İşte dalan levhanın bükülme bölgesi ile üzerinde 

bulunan levhanın arasında kalan boşlukta çok derin çukurlar oluşur. Bu çukurlara okyanus 

çukurları adı verilir. Örneğin Batı Pasifik’te bulunan ve derinliği yaklaşık 11.000 metre olan 

Mariana (Mariyana) çukuru tipik bir okyanus çukurudur. 

 

Yitim zonlarında, kıt’asal kabukta meydana gelen yay volkanizmasi ile volkanik dağlar 

oluşur. Dalan levhanın üst kısmında meydana gelen sürtünme, derin odaklı büyük depremlerin 

oluşmasına neden olur. Güney Amerika’daki And Dağları ve ülkemizdeki Kaçkar Dağları 

okyanusal kabuğun kıt’asal kabuk altına dalması ve çarpışması ile oluşmuştur. 

 

1.3.2.2. Okyanusal Kabuk – Okyanusal Kabuk Çarpışması 

 

Deniz tabanı yayılması sonucunda her iki tarafa eşit olarak yayılan magmatik malzeme geniş 

alanlarda birikir. Bu malzeme deniz suyunun etkisi ile soğuyarak büzülmeye ve hacimce 

daralmaya başlar. Milyonlarca yıl süren bu olay sonucunda üstündeki ağırlığı kaldıramayan 

ince okyanusal kabuk, bir noktadan kırılır ve magmaya doğru dalma eğilimi gösterir. Böylece 
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iki okyanusal kabuk parçası birbiriyle karşılaşmış olur. Bu karşılaşma sonucunda açılma 

merkezine bağlı olarak ilerleyen aktif okyanusal kabuk, pasif okyanusal kabuğun altına dalar 

(Şekil 8. b. ). Okyanusal kabuk - kıtasal kabuk tipi çarpışmalarda olduğu gibi burada da derin 

depremler ve magmatizmaya bağlı volkanizma oluşur. Deniz içinde oluşan bu volkanizma, 

volkanik ada yaylarını meydana getirir. Kuzey Pasifik’teki Aleutian (Alösiyan) Takım 

Adaları, Mariana Adaları gibi volkanik yaylar bu tip çarpışmalarla oluşmuştur. 

 

1.3.2.3. Kıta - Kıta Çarpışması 

 

Okyanusal kabuğun her iki tarafında kıtasal kabuklar yer almaktadır. Yitimin ikinci 

aşamasında, bir okyanusal kabuğun başka bir okyanusal kabuğun altına dalmaya başlaması ile 

birlikte kıtasal kabuklar önceki hareketin tersine birbirlerine yaklaşmaya başlarlar. Jeolojik 

süreçte okyanusal kabuğun dalarak tamamen yok olması ile iki kıtasal kabuk birbirleriyle 

çarpışır  (Şekil 8. c.). Sıkışma rejimi, düşük yoğunluk nedeniyle batamayan kıtasal kabuğu 

kalınlaştırır. Kalınlaşan kabuk, orojenik dağ sıralarını oluşturur. Himalayalar ve Toros 

Dağları, sıkışma bölgelerinin en tipik örnekleridir. Bu tip çarpışmalardaki tektonik olaylar 

diğerlerine göre daha karışıktır. 

 

1.3.3. Geçişli Levha Sınırı 

 

Geçişli (transform faylı) levha sınırlarında iki levha, bir kırık boyunca yanal hareketlerle 

birbirlerinin yanında kayar (Şekil 9). Uzunlukları küresel ölçekte çok büyük olup doğrultu 

atımlı faylara benzer. Ancak hareket mekanizmaları biraz farklıdır. Levhalar, birbirlerine 

teğettir ve aralarında bir yitim zonu yoktur. Transform sözcüğü, Türkçede dönüşüm anlamına 

gelmektedir. 
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Şekil 8: Yakınlaşan Levha Sınırları  

(a. Okyanusal – Kıtasal, b. Okyanusal – Okyanusal, c. Kıtasal – Kıtasal Çarpışma) 

 

Transform faylarda kayma hareketi, fayın her iki ucunda bindirme ve yayılma gibi başka 

hareketlere dönüşür. Transform fayların yalnız iki sırt parçası arasında kalan kısmı aktiftir. 

Sırt parçalarının uçları dışında kalan kısımlar ise pasiftir. 
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Şekil 9: Transform Fay Oluşumu 

 

Arabistan levhasının sıkıştırmasıyla Anadolu’nun batıya doğru hareket etmesine neden olan 

Kuzey Anadolu Fayı ile Pasifik ve Kuzey Amerika levhalarının yanal hareketleri sonucunda 

oluşan San Andreas Fayı, bu yanal hareketlere dünyadan iki önemli örnektir. 

 

1.4. Deprem Kuşakları 

 

Dünyada en sık deprem olan yerler sismik bölgeler olarak adlandırılır. Depremler, tüm 

dünyada iki belirgin kuşak boyunca dağılırlar. Bunlardan birincisi Alp - Himalaya deprem 

kuşağıdır. Bu kuşakta depremler, en fazla Akdeniz çevresinde gözlenmektedir. İkincisi ise 

Pasifik çevresi deprem kuşağıdır. Dünyada meydana gelen depremlerin yaklaşık olarak %80’i 

Pasifik çevresinde, %15’i Alp - Himalaya kuşağında odaklanmaktadır. Geri kalan %5 de 

dünyanın farklı bölgelerine dağılmış durumdadır. Bu depremler, levha sınırlarında meydana 

gelmektedir. 

 

Akdeniz çevresi deprem kuşağı İspanya, Yunanistan, Cezayir, Türkiye, İran, Kafkasya, Hazar 

Denizi, Himalayalar ve Pamir Dağlarını kapsamaktadır. Bu kuşak, Alp - Himalaya deprem 

kuşağı olarak da bilinmektedir. Bu hat içinde depremlerin en çok görüldüğü yerler, Türkiye ve 

Yunanistan’dır. Yunanistan’da depremler, Ege Denizi’nde yaygındır. Türkiye’de ise Kuzey 

Anadolu Fayı; Doğu Anadolu Fayı boyunca ve Ege Bölgesi’nde görülmektedir. 

 

Pasifik çevresi deprem kuşağı, çok yıkıcı depremlerin meydana geldiği bir kuşaktır. Bu kuşak 

içinde depremlerin en yaygın görüldüğü yerler; Şili, Peru, Amerika Birleşik Devletleri, 

Kamçatka, Çin, Japonya, Malezya ve Yeni Zelanda’dır. Bu bölgeler, aktif kıtaların 
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sınırlarında yer almaktadır. Buradaki depremler dalma - batma kaynaklı ve sığ odaklı 

depremlerdir. Özellikle San Fransisko (ABD) yakınlarından geçen San Andreas Fayı, Kuzey 

Anadolu Fayı ile büyük benzerlikler göstermektedir. Dalma - batmaya bağlı olarak ortaya 

çıkan volkanik faaliyetler sonucunda Japon adaları dünyanın en aktif sismik bölgelerinden 

birinin içinde bulunmaktadır. 
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1. TÜRKİYE’DE DEPREMLER ve DEPREMDEN KORUNMA 

YOLLARI 
 

Ülkemiz, dünyanın önemli deprem kuşaklarından birinin içinde yer almaktadır. Deprem olma 

olasılığının en fazla olduğu yerlere birinci derece deprem kuşağı adı verilir. Muğla, Burdur, 

Isparta, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, 

İstanbul, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Amasya, Tokat, Samsun, Erzincan, Bingöl, 

Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay illerinin birinci derece 

deprem bölgesi içinde olduğu görülmektedir. Antalya, Afyon, Kütahya, Eskişehir, Tekirdağ, 

Çorum, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Batman ve Diyarbakır illerinin 

oluşturduğu ikinci derece deprem bölgesi, birinci derece deprem bölgesi ile paralellik 

göstermektedir. Haritada ayrıca depremlerin daha az tekrarlandığı 3, 4 ve 5. derece deprem 

kuşakları yer almaktadır. Haritadan da görüldüğü gibi birinci ve ikinci derecede deprem riski 

olan bölgelerde meydana gelecek olan şiddetli bir deprem, riskin daha az olduğu bölgeleri de 

etkileyecektir. Bu nedenle tüm ülkenin deprem riski altında olduğunu göz önünde 

bulundurarak yerleşim ve yapılaşma bakımından önlemler almamız gerekmektedir. 1903-

1999 yılları arasında meydana gelen depremleri ve bunların sonuçlarını gösteren çizelge 

ülkemizin ne kadar sismik bir risk taşıdığını gösteren önemli bir belgedir (Çizelge 1). 

 

Arabistan levhasının Anadolu levhasıyla çarpışması sonucunda Türkiye’nin doğu ve 

güneydoğu bölgeleri sıkışmaktadır. Bu sıkışma sonucunda ortaya çıkan yükselme, özellikle 

Doğu Anadolu’nun diğer bölgelere oranla daha yüksek olmasına neden olmuştur. Sıkışmanın 

belli bir aşamasından sonra Anadolu levhası bu sıkışmayı dengeleyememektedir. Bunun 

sonucu olarak Anadolu levhası, Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya kaymaya başlamıştır. 

Aynı sıkışma Doğu Anadolu Fayı’nı da oluşturmuştur. Eğer bu kayma bir engelle 

karşılaşmadan devam etse idi herhangi bir deprem olayına rastlanmayacaktı. Oysa yılda 2 cm 

batıya kayan Kuzey Anadolu Fayı, bu kayma sırasında bazı engellere takılıp durmakta ve bu 

engellerde enerji birikimi meydana gelmektedir. Fizik kuralları gereği bu engel, üzerine binen 

yükü belli bir noktaya kadar taşıyabilecektir. Kayma, bu engeli aşarak devam etmek 

zorundadır. İşte bu engel zorlanarak aşıldığı zaman, engelin bulunduğu yerde biriken onlarca, 

bazen de yüzlerce yıllık enerji açığa çıkmakta ve yüzeye doğru deprem dalgası olarak 

yayılmaktadır. Bu sıkışma, aynı zamanda belli bölgelerde özellikle de Ege Bölgesi’nde açılma 

hareketlerinin meydana gelmesine neden olmaktadır. 
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1.1. Depremden Korunma Yolları 

 

Depremden korunmanın yolu, sağlıklı yerleşim ve yapılaşmadan geçer. Sağlıklı yerleşim için 

ise imar planlarının bilimsel verilerin ışığında yapılması gerekir. Jeoloji mühendislerinin 

imara açılacak bölgelerin jeolojik özelliklerini inceleyerek bölgenin yerleşime uygunluğu 

konusunda hazırladıkları raporlar ile yerleşim için uygun, riskli ve sakıncalı alanlar belirlenir. 

Bu aşamadan sonra yapılacak inşaatların raporlarda belirtilen jeolojik özelliklere göre 

planlanması gerekir. Eğer tüm yapılaşmalar, jeolojik raporlarda belirtilen özelliklere göre 

tasarlanırsa depremden korunmak için önemli bir adım atılmış olur. Bu aşama, zemin 

koşullarına göre nitelikli inşaatlar yapmak olarak özetlenebilir. Kısacası depremden korunmak 

isteniyorsa depremden zarar görmeyecek özelliklere sahip binalar yapılmalıdır. 

 

Yukarıda belirtilen bilimsel önlemlerin dışında, her ülkede toplum olarak deprem öncesinde, 

deprem sırasında ve deprem sonrasında alınacak önlemler planlanmaktadır. Bu önlemler 

aşağıda sıralanmaktadır: 

 

1.1.1. Deprem Öncesinde Neler Yapmalıyız? 

 

Deprem durum planı yapın: Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasındaki 

davranışlarınızı kontrol etmek için deprem durum planı yapın. Deprem başladığı zaman nasıl 

hareket edeceğinizi ve nerelere saklanacağınızı önceden planlayın. Bulunduğunuz mekânı 

dışarı çıkarken size engel olmayacak şekilde düzenleyin. Kaçış yolunuz üzerindeki sandalye, 

masa, saksı, tabure gibi cisimleri kaldırın. 

 

Ne zaman ve nereden çıkacağınızı planlayın: Dışarı çıktığınızda nerede bekleyeceğinizi 

önceden belirleyin. Yapmış olduğunuz deprem durum planını, çeşitli aralıklarla uygulayarak 

pekişmesini sağlayın. Böylece deprem sırasında ve sonrasında nasıl hareket edeceğiniz 

alışkanlık hâline gelmiş olur. Evinizin, iş yerinizin ve okulunuzun tahliye planları için farklı 

senaryolar uygulayın. Kendinize aşağıdaki soruları sorun ve yanıtını bulun: Evimizde 

depreme yakalandığımızda tek başına isek ne kadar sürede çıkarız? Yanımızda çocuk varsa ne 

kadar sürede çıkarız? Eşimiz ve çocuğumuzla birlikte ne kadar sürede çıkarız? Eğer 

bulunduğunuz yer bir okul ise, okulu boşaltma planları yapın ve uygulayın. Okulunuzda belli 

aralıklarla uzmanlara deprem seminerleri verdirerek öğrencilere deprem sırasında nasıl 
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davranmaları gerektiğini anlatın. 

 

Yaşadığınız yeri depreme göre planlayın: Evinizde, iş yerinizde ve okulunuzda jeneratör 

varsa bunların otomatik olarak devreye girmesini önleyin. Otomatik olarak devreye giren 

jeneratörler, doğal gaz sızıntısı ile birlikte patlamaya neden olabilir. Bulunduğunuz yerde 

üzerinize düştüğü zaman tehlike yaratabilecek gardırop, vitrin, kitaplık, portmanto gibi ağır 

eşyaları monte ettirin. Tavanlara büyük avizeler asmayın. Vitrinlerde bulunan tehlike 

yaratabilecek cam eşyaları alt gözlere alın. Mutfak dolaplarının üst gözlerinde bulunan, çelik 

tencere, cam kavanoz gibi tehlike yaratabilecek eşyaları mutfak tezgâhlarının altına 

yerleştirin. Okullarda öğrencilerin üzerine düşebilecek eşyaları monte ettirin. Deprem sonrası 

okulu boşaltma sırasında, acil çıkış yolları üzerinde öğrencilerin çıkışını engelleyecek eşyalar 

bulundurmayın. Elektrik ve doğal gaz sistemlerinin periyodik kontrollerini yaptırın. Binanızda 

hasar varsa uzmanlara kontrollerini yaptırarak zarar gören yerleri tamir ettirin. Binanızın giriş 

kapılarının dışarı açılmasını sağlayın. Çünkü içeri doğru açılan kapılar panik sırasında sıkışma 

ve ezilmelere neden olmaktadır. Tüp gazla çalışan şofbenleri kullanmadığınız zamanlar kapalı 

tutun. 

 

İlk yardım eğitimi alın: Ailenizin ve yakın çevrenizin en azından temel yaşam desteği 

verebilecek ilk yardım eğitimi almasını sağlayın. Olanaklarınız elveriyorsa bulunduğunuz 

okulda hem velilere hem de öğrencilere yönelik ilk yardım kursları düzenleyin. 

 

 
Fotoğraf 1: Enkaz Hâline Gelen Binalarda Masalar Ezilmektedir (8 Eylül Atina). 
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Fotoğraf 2: Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Koltuk Gibi Eşyalar Yaşam Boşluklarının 

Oluşmasına Neden Olurlar (8 Eylül Atina). 

 

Tarih Büyüklük Yer Ölü Sayısı Derinlik (km) 

28.04.1903 6.7 Malazgirt 2626 - 

09.08.1912 7.3 Mürefte 216 16 

13.05.1924 5.3 Çaykara 50 30 

13.09.1924 6.9 Pasinler 310 10 

18.03.1926 6.9 Finike 27 10 

22.10.1926 5.7 Kars 355 10 

31.03.1928 7 İzmir - Torbalı 50 10 

18.05.1929 6.1 Sivas - Suşehri 64 10 

06.05.1930 7.2 Hakkâri sınır 2514 70 

19.07.1933 5.7 Denizli - Çivril 20 40 

01.05.1935 6.2 Digor 200 60 
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19.04.1938 6.6 Kırşehir 149 10 

22.09.1939 7.1 İzmir Dikili 60 10 

26.12.1939 7.9 Erzincan 32962 20 

20.02.1940 6.7 Develi 37 30 

10.09.1941 5.89 Van - Erciş 194 20 

20.12.1942 7 Niksar - Erbaa 3000 10 

20.06.1943 6.6 Adapazarı - Hendek 336 10 

26.11.1943 7.2 Tosya - Ladik 2824 10 

01.02.1944 7.2 Bolu - Gerede 3959 10 

06.10.1941 7 Ayvalık - Edremit 27 40 

05.04.1944 5.6 Mudurnu 30 10 

26.06.1944 6.2 Gediz - Uşak 21 40 

31.05.1946 5.7 Varto - Hınıs 839 60 

23.07.1949 7 İzmir - Karaburun 1 10 

17.08.1949 7 Karlıova 450 40 

13.08.1951 6.9 Kurşunlu 52 10 

03.01.1952 5.8 Hasankale 133 40 

18.03.1953 7.4 Yenice - Gönen 256 10 

16.07.1955 7 Aydın - Söke 23 40 

20.02.1956 6.4 Eskişehir 2 40 

25.04.1957 7.1 Fethiye 67 80 
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26.05.1957 7.1 Bolu - Abant 52 10 

07.03.1966 5.6 Varto 14 26 

19.08.1966 6.9 Varto 2394 26 

22.07.1967 7.2 Adapazarı 97 33 

03.09.1968 6.5 Amasya - Bartın 29 5 

28.03.1969 6.6 Alaşehir 41 4 

28.03.1970 7.2 Gediz 1086 18 

12.05.1971 6.2 Burdur 57 30 

22.05.1971 6.7 Bingöl 878 3 

06.09.1975 6.9 Lice 2385 32 

24.11.1976 7.2 Çaldıran - Muradiye 3840 10 

30.10.1983 6.8 Erzurum - Kars 1155 16 

13.03.1992 6.8 Erzincan - Tunceli 653 27 

01.10.1995 5.9 Dinar 94 24 

27.06.1988 5.9 Adana - Ceyhan 146 23 

17.08.1999 7.4 Marmara 18000 20 

12.11.1999 7.2 Bolu - Düzce 800 14 

01.11.1999 6.4 Bingöl 177 6 - 10 

08.03.2010 5.9 Elazığ 51 5 

Çizelge 1: Türkiye’de 1903 - 2000 Yılları Arasında Meydana Gelmiş Büyük Depremler 

 

Deprem çantası: Deprem çantası hazırlamanın asıl amacı, deprem sonrasında dışarı 

çıkıldığında ilk üç gün aç susuz kalınmasını önlemek ve yaşamsal gereksinimleri 
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karşılamaktır. Deprem çantası olarak küçük bir sırt çantası kullanmanız yeterlidir. Bu çantada 

özel ilaçlarınız, ilk yardım malzemeleriniz, bir pilli el radyosu, alın feneri, kuru gıda ve 

kimlikler bulunması gereken en önemli malzemelerdir. 

 

Yangın söndürücü: Sadece depremde değil her zaman lazım olacak hayati bir nesnedir. 

Çıkabilecek ufak yangınları söndürerek bir felaket meydana gelmesine engel olabilirsiniz. Bu 

nedenle evinizde bir yangın söndürücü bulundurun. İş yerlerinde veya okullarda bulunanların 

da periyodik kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeyin. 

 

1.2. Deprem Sırasında Nasıl Davranılmalıdır? 

 

Deprem sırasında ilk yapmanız gereken şey paniğe kapılmamaktır. Panik durumu, sadece 

deprem veya yangında değil yaşamınızın her anında size zarar verebilir. Deprem sırasında 

paniğe kapılmazsanız hem kendinizin hem de yanınızda bulunanların yaşamlarını 

kurtarabilmek için daha sağlıklı kararlar verebilirsiniz. 

 

Deprem sırasında bina içindeki davranışlar: Zemin kattakiler dışarı çıkmalı, diğer 

kattakiler depremin bitmesini beklemelidir. İlk sarsıntının hissedildiği anda zemin katta 

olanlar, daha önce yapmış oldukları deprem durum planına uygun olarak en kısa sürede dışarı 

çıkmalıdırlar. Bu çıkış için süre vermenin fazla bir anlamı yoktur. Çıkılabilecek en kısa sürede 

dışarı çıkılmalıdır. Diğer katta bulunanlar ise daha önce evlerinin içinde belirlemiş oldukları 

korunma bölgelerine saklanmalıdır. Bu korunma bölgeleri; yataklar, banyo küvetleri, çamaşır 

makineleri, çekyatlar, bulaşık makineleri ve içi dolu çeyiz sandıkları gibi ağırlık merkezleri 

yere yakın, geniş hacimli ve dayanıklı nesnelerin yanlarındaki boşluklardır. Bu nesneler ezilip 

büzülmekte ama kesinlikle yok olmamaktadırlar. Okullarda ise sıraların altına girmek yerine 

yanlarına yatmak daha mantıklıdır. Geniş hacimli, ağırlık merkezleri yere yakın, dayanıklı 

nesneler, enkaz hâline gelen binalarda üzerlerine düşen kolon, kiriş veya tavanlara 

direnebilmektedirler. Direnen nesneler, insanların nefes alarak yaşayabilecekleri boşluklar 

oluşturabilirler. İşte bu boşluklara yaşam boşluğu adı verilir. Yaşam boşluğu oluşturabilecek 

nesnelerin yanında cenin pozisyonu alarak korunabilirsiniz. Cenin pozisyonu en küçük yer 

kapladığınız bir konumdur. Sırtınızı yanına yattığınız nesneye dönüp yan yatarak bu 

pozisyonu almanız, hem ellerinizle başınızı korumanızı hem de üzerinize düşecek cisimleri 

daha iyi görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca böbreklerinizden biri, bu pozisyonda daha az zarar 

görecektir. 
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Fotoğraf 3: Cenin Pozisyonu 

 

Deprem kurtarma çalışmaları sırasında daha önce uyguladığımız bazı bilgilerin yetersiz 

kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler, inşaat standartlarına göre yapılmış olan binalar için 

geçerlidir. Oysa 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri, 

binalarımızın çoğunun inşaat standartlarına göre yapılmadığını ortaya koymuştur. Örneğin; 

masaların altına girerek korunmanın temelinde binaların çok sağlam olması yatmaktadır. 

Sağlam bir masanın altına girerek sadece yukarıdan düşen cisimlerden korunabiliriz. Bina 

yıkılacak olursa masalar da bina ile birlikte yerle bir olmaktadır. Aynı şekilde kapı pervazları, 

kolon ve kirişler de can kurtarmak yerine, tam tersine insanların ölümüne yol açmaktadır. 

Marmara ve Düzce depremlerinde yüzlerce insan, bilinçli olarak bu tür yerlerde saklanmış ve 

tümü yaşamını kaybetmiştir. Kolon ve kirişler ise kurtarma çalışmaları sırasında birçok 

insanın çıkarılmasını zorlaştırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Ayrıca bina yıkıldığı zaman 

üzerinize ilk düşecek cisimler de bunlardır. Deprem sırasında sarsıntı nedeniyle pencerelerden 

düşerek hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden pencerelerden uzak durun. Binanız yıkılmasa 

bile merdivenler zarar görebilir. Panik hâlinde dışarı çıkmaya çalışırken yıkılmış veya kısmen 

zarar görmüş merdivenlerden düşerek yaralanabilirsiniz. 

 

• Yatak yanları: Yatak odalarında deprem sırasında yatağın her iki yanına yatmak iyi 

bir korunma sağlayabilir. Enkaz hâline gelen bir binada yatağın üst ve altı tamamen 

tahrip olurken yatak kenarlarında bir insanın korunacağı kadar yaşam boşluğu 

kalmaktadır. Yatakların yanlarına cenin pozisyonu alarak yatmak, yatak odasında 
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yapılacak en akılcı harekettir. 

• Döküm küvetler: Banyolarda bulunan döküm küvetlerin yanlarında önemli yaşam 

boşlukları oluşmaktadır. Deprem sırasında eğer banyoda isek bu tür küvetlerin 

yanına cenin pozisyonunda yatmak yapılacak en sağlıklı harekettir. 

• Çamaşır makineleri: Üzerine düşen ağır cisimlerin baskısı altında ezilen, büzülen 

ama kesinlikle yok olmayan çamaşır makinelerinin yanına cenin pozisyonu alınarak 

yatılmalıdır. 

• Çekyat kenarları: Üzerlerine düşen ağır cisimlere karşı esneyerek direnen 

çekyatların kenarlarında da önemli yaşam boşlukları oluşmaktadır. 

• Para kasaları: İş yerlerinin çoğunda ve bazı evlerde de bulunan çelik para kasaları 

önemli bir korunma nesnesidir. Bu tür cisimlerin kenarlarında da kurtarma 

çalışmaları sırasında önemli yaşam boşlukları tespit edilmiştir. 

• Çeyiz sandıkları: İçi dolu çeyiz sandıkları da düşen tavanları tutarak önemli yaşam 

boşlukları oluşturmaktadır. 

• Bulaşık makineleri: Aynı çamaşır makinesi gibi bulaşık makineleri de direnmekte 

ve yanlarında önemli yaşam boşluklarının oluşmasını sağlamaktadır. 

• Fırınlar: Tek başına fazla koruyucu özelliği olmamakla birlikte, mutfak tezgâhı 

içinde bulunan bulaşık makinesi ve buzdolabı ile birlikte çok büyük yaşam 

boşluklarının oluşmasını sağlarlar 

•  Buzdolapları: Sallanma nedeni ile devrilme tehlikesi olsa bile iyi monte edildiği 

takdirde tek başına mutfağın önemli bir bölümünü ayakta tutacak özelliğe sahiptir. 

Devrilse bile kapladığı alan yaşam boşlukları oluşturabilir. 

 

Deprem sırasında bina dışındaki davranışlarımız: Elektrik telleri ve direkleri, pencereler, 

binalar ve köprüler gibi üzerinize düşebilecek cisimlerden uzak durmalısınız. Araba içinde 

iseniz arabayı hemen güvenli bir yere çekip beklemelisiniz. Araba güvenli bir yerde değil ise 

arabayı hemen terk edin. Araba bir köprü altında veya otoparkta iken depreme yakalanırsanız 

hemen arabadan inerek arabanın yanına yatın. Arabanın içinde kalmayın. Arabanın metal 

aksamı sayesinde araba ezilse bile yanında yaşan boşlukları oluşabilmektedir. 

 

1.3. Deprem Sonrasında Neler Yapılmalı? 

 

Deprem sırasında olduğu gibi deprem sonrasında da bulunduğunuz yeri terk ederken 
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olabildiğince hızlı ama sakin hareket etmelisiniz. Panik yapmaya başladığınız andan itibaren 

artık hata yapmaya başlar ve yaşamınızı tehlikeye atarsınız. 

 

Deprem sonrasında kibrit, çakmak gibi patlamalara neden olabilecek nesneleri kullanmayın. 

Işık kaynağı olarak sadece fener kullanın. Evde yanan ocakları söndürün. Eğer zamanınız 

olursa apartman girişindeki ana şalter ve vanaları kapatın. Dışarı çıkarken komşularınızı da 

kontrol edin. Bina yıkılmamış olsa bile herhangi birinin üzerine düşecek ağır bir cisim onun 

yaralanmasına neden olabilir. 

 

 
Fotoğraf 4: Koltuk Takımları ve Çekyatlar Sayesinde Oluşan Yaşam Boşluğu  

(12 Kasım Düzce) 

 
Fotoğraf 5: Arabaların Yanları Yaşam Kurtarabilir (17 Ağustos Gölcük). 
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Yıkılmayan binaların en fazla zarar gören yerleri merdivenler ve balkonlardır. Deprem 

bittikten sonra etrafı izlemek için sakın balkona çıkmayın. Binadan çıkarken merdivenleri 

kontrol edin. Binanız zarar görmediği hâlde merdivenler zarar görmüş olabilir. Radyo 

dinleyerek yetkililerden deprem hakkında sağlıklı bilgiler almaya çalışın. Ana depremden 

sonra gelecek olan artçı şoklar hasar görmüş binaları yıkabilir. Binanıza girmeden önce çok 

iyi kontrol edin. Hasar varsa kesinlikle içeri girmeyin. Deprem sonrasında dışarı çıktığınızda 

binanızın önünde beklemeyin. Daha önce tespit ettiğiniz toplanma bölgesine gidin. 

 

Bulunduğunuz yerde enkaz altında kalan birini saptadıysanız, kurtarma ekiplerine haber verin 

ve ekipler gelmeden oradan ayrılmayın. 

 

Deprem öncesinde ve sonrasında sadece yetkililerin açıklamalarını dikkate alın. Depremi 

önceden saptamak günümüz teknolojisi ile imkânsızdır. Bu nedenle kulağınıza gelen deprem 

fısıltılarına inanarak onları yaymayın. Bu tür dedikodular, paniğe yol açarak hayatın normale 

dönmesine engel olmaktadır. 

 

Depremin ilk saatlerinde, acil durumlar dışında nedeni ne olursa olsun telefonları kullanmayın 

ve yakınlarınızı aramayın. Depremin ilk saatleri, acil müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi 

açısından çok önemlidir. Deprem sonrası telefonlar kilitlendiği için arama kurtarma ekipleri 

haber almakta zorlanmaktadırlar. 

 

Enkaz altında kalmışsanız: Moralinizi bozmayın. Duvara vurabilecek pozisyona gelmeye 

çalışın. Sürekli bağırarak enerjinizi tüketmeyin. Enkaz üzerinde kurtarma çalışmaları yapan 

kurtarma ekiplerinin seslerinin kesildiği an, ekiplerin dinleme yaptıkları andır. İşte bu mutlak 

sessizlik anında sürekli bağırarak ve bir yerlere vurarak işaret vermeye çalışın. Kurtarma 

ekiplerinin size yaklaşmaya başladıklarını hissettiğiniz andan itibaren ise onları 

yönlendirmeye uğraşın. 
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1. KÜTLE HAREKETLERİ 
 

 
 

Jeolojik malzemenin yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru hareket etmesine kütle hareketi 

denir. Kütle hareketleri, topoğrafyada önemli değişiklikler meydana getirir. Büyük can ve mal 

kayıplarına yol açar. Kütle hareketlerinin en önemli nedenlerinden biri, eğimli yüzeylerin yani 

yamaçların dengelerini kaybetmeleridir. Yamaç dengesinin kaybolmasında yapılan kazıların 

da rolü büyüktür. 

 

Kütle hareketlerini yamaç hareketleri veya şev hareketleri olarak da adlandırmak 

mümkündür. Yamaç dengesini bozan önemli faktörler; zeminin litolojik özelliği, bileşimi, 

çatlak sistemleri, basınç ve gerilme durumlarıdır. Kütle hareketleri; meydana geldiği yere, 

hareket eden malzemenin cinsine ve hareketin hızına göre çeşitli türlerde olur. Bunlar; kaya 

düşmesi, akma, kayma, devrilme, heyelan ve çökmedir. Bazen bu türlerin birkaçı bir hareket 

içinde görülebilir. O zaman da karmaşık kütle hareketleri söz konusu olur. 
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Günümüzde bazı bölgelerde kütle hareketleri olabileceği saptanabilse bile tıpkı depremler gibi 

kütle hareketlerinin de ne zaman olacağı ve ne kadar zarar verebileceği saptanamamaktadır. 

Bu nedenle kütle hareketleri, bazen büyük can ve mal kaybına neden olmaktadır.  

 

Kütle hareketlerinin sebep olduğu en büyük can kayıpları 1962 ve 1970 yıllarında Peru’da 

meydana gelmiştir. 1962 yılında kaya, toprak, buz ve su karışımından oluşan moloz akması 

yaklaşık 5000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 1970’te Peru’da yaşanan 7,7 

büyüklüğündeki depremde tam bir facia yaşanmış ve büyük moloz akıntıları bir vadiyi 

kapatarak 18000 kişinin ölmesine neden olmuştur. Kütle hareketleri, günümüzde de can ve 

mal kaybına neden olmaktadır. 

 

Ülkemizde de yakın geçmişe baktığımızda, can kaybına yol açan önemli kütle hareketleri 

görülmektedir. 1988 yılında Trabzon - Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan Çatak 

mevkiinde meydana gelen yamaç heyelanı 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 

Yine 1990’lı yılların başında Isparta’nın Senirkent ilçesinin bir mahallesi, uzun süre yağan 

yağmurun etkisi ile dağlardan akarak gelen çamur akıntısı altında kalmış ve 67 kişi hayatını 

kaybetmiştir. 1998 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinin Beşköy mevkiinde meydana gelen 

sel, beraberinde büyük kaya ve molozları getirerek onlarca kişinin hayatını kaybetmesine 

neden olmuştur. Kütle hareketleri; heyelanlar, akmalar ve kaya düşmeleri olarak ortaya çıkar 

(Şekil 1). 

 

1.1. Yer Kaymaları (Heyelanlar) 

 

Toprak, taş veya bunların karışımından oluşan malzemelerin bir zemin üzerinde gravite 

etkisiyle aşağıya doğru akmasına heyelan denir. Heyelanlarda hareketin hızı, vereceği zarar 

açısından çok önemlidir. Hız yamacın eğimi ve yamaçta bulunan malzemenin su içeriği ile 

doğru orantılıdır. 

 

Herhangi bir yerdeki yamaç veya yamacın yakınlarında yapılacak kazılar, heyelana uygun 

zeminlerin dengelerini bozar. Dengeleri bozulan zeminler de yer çekiminin etkisiyle hareket 

etmeye başlarlar. Heyelanlar daha çok dolgu zeminlerde ve yamaç molozlarında görülür. 

 

Heyelanların oluşmasında yamaç eğiminin yanı sıra, zeminin de çok büyük bir rolü vardır. 

Örneğin; kireç taşı, granit gibi sert kayaçların bulunduğu zeminler heyelana daha 
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dirençlidirler. Oysa kil, silt gibi yumuşak malzemelerin veya ayrışmaya uğramış kayaçların 

bulunduğu yamaçlarda daha çok heyelan görülür. Heyelan oluşurken üst kısımlar gravite 

etkisiyle kayar ve yamacın aşağı kesiminde kabarma görülür. 

 

 
Fotoğraf 1: Heyelan 

 

1.2. Akmalar 

 

Ayrışmanın çok yoğun olarak görüldüğü yamaçlarda bulunan ve taş, toprak karışımından 

oluşan yüzeysel örtü, içerdiği su miktarına göre yamaçta tutunamaz hâle geldiği andan 

itibaren akmaya başlar. Bu akma, bazen çok hızlı bazen de yavaş olur ama her iki durumda da 

üzerine akmış olduğu zeminlere büyük zararlar verir. Akma, içerdiği malzemenin türüne göre 

kaya - blok akması, moloz akması, kum akması ve çamur akması gibi isimler alır. Hızlarına 

göre akmalar iki türlüdür: 
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Şekil 1: Çeşitli Kütle Hareketleri 

 

1.2.1. Yavaş Akma (Sürünme) 

 

Bu tür akmalar, fark edilmeyecek kadar yavaş gelişir. Yamaç yüzeyi sürünerek çok yavaş yer 

değiştirir. Bu yer değiştirmeye krip de denir. Hareket eden malzemenin boyutu farklıdır. Kil 

boyutundan blok boyutuna kadar olan malzemeler, yavaş akma yoluyla yer değiştirebilirler. 

Hareketin hızı yıllık ortalama 2 - 3 cm arasında değişir. Yavaş akmanın olduğu bölgelerde 

zeminlerin su içeriği düşüktür. Bu hareketi ölçmek için de sürekli gözlem yapılması ve 

bölgenin kontrol altında tutulması gerekir. Yavaş akmanın en belirgin özellikleri, ağaç 

köklerinin eğilmesi, çitlerin yer değiştirmesi, telefon ve elektrik direklerinin hizasının 

değişmesidir. Yavaş akma; toprak akması, yamaç molozu akması ve kaya akması gibi 

kısımlara ayrılır. 

 

1.2.2. Hızlı Akma 

 

Hızlı akmayı etkileyen en önemli faktör, zeminlerin su içeriğinin fazla olmasıdır. Yani suyun 

artışı ile birlikte yavaş akmalar hızlı akmalara dönüşebilir. Eğimli arazilerde fazla suyun yanı 

sıra, bir darbe ile oluşan titreşim, hareketin meydana gelmesine neden olur. Hareket 

başlayınca birikmiş olan malzeme gözle görülecek kadar hızlı bir şekilde aşağılara doğru akar. 
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Akmanın olduğu bölgelerde bulunan yerleşim yerleri akmanın büyüklüğüne göre önemli 

zararlar görür. Hızlı akmaların en önemlileri çamur akmalarıdır. Çamur akmaları, hem az 

hem de çok eğimli yamaçlarda görülür. Çok yağışlı bölgelerdeki az eğimli yamaçlarda büyük 

çamur akmaları görülebilir. Bu bölgelerde akma altta bulunan killi tabakalara bağlı olarak 

gelişir. Kil, bildiğimiz gibi geçirimsiz bir kayaçtır. Üstteki geçirimli tabakalardan sızarak 

tabandaki kile kadar inen su, burada birikerek üstte bulunan malzemelerin büyük bir hızla 

akmasına neden olur. Akmanın hızı su miktarına bağlıdır. Akma sırasında su miktarı 

azaldıkça akmanın hızı da düşer. Bol su içeren litolojilerde çamur akması, eğimi 3° olan 

yamaçlarda bile oluşabilir. 

 

1.3. Kaya Düşmeleri 

 

Basit olarak büyük kayaların bulundukları yerlerden aşağılara doğru hareket etmeleri kaya 

düşmesi olarak tanımlanır. Özellikle deniz kenarlarındaki falezlerden ve vadilerdeki dik 

eğimli yamaçlardan, yüksek dağların zirvelerine yakın yerlerinden büyük kaya blokları düşer. 

Düşmenin ana etkisi gravite ise de her bölgenin kaya düşmesi ile ilgili kendine has özellikleri 

vardır. Örneğin; deniz kenarlarındaki falezlerde kaya düşmelerinin nedeni dalga ve rüzgâr 

aşındırmasıdır. Aşındırma sonucunda tutunacak bir yer bulamayan kayalar, aşağıya doğru 

kaymaya başlar. Yüksek dağlarda ise kaya düşmeleri donma - çözünme nedeni ile gerçekleşir. 

 

 
Fotoğraf 2: Kaya Düşmesi 
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1.4. Heyelan Olacak Bölgeler Önceden Anlaşılabilir mi? 

 

Herhangi bir bölgede heyelan olup olmayacağı çok önceden bile belli olabilir. Yapılacak 

jeolojik çalışmalarla zeminin genel karakteri ortaya çıkarıldıktan sonra, bu zeminin zaman 

içinde nasıl davranacağının bilmek mümkündür. Bu tür zeminler ya çok fazla yükten ya da 

aşırı yağıştan sonra hareket ederler. Zemin direnci fazla olmayan bölgelerde aşırı yapılaşma 

veya tek bir noktaya fazla yük bindirilmesi yamaç duyarlılığını bozar. Bu bozulma zeminde 

aşırı deformasyonlara neden olabilir. Bu deformasyonlar zeminde çatlaklar şeklinde ortaya 

çıkar. Daha ileriki aşamalarda ise bahçe duvarları yıkılmaya ve evlerin duvarlarında 

çatlamalar olmaya başlar. Bu işaretler, zeminin hareket ettiğinin en belirgin özellikleridir. Bu 

özelliklere sahip zeminlerde konutlar derhâl terk edilmelidir. Heyelan riski olan bölgelerde 

ani yağışlar, bazen çok ani toprak kaymasına veya çamur akıntılarına neden olabilir. Bu 

nedenle bu tür zeminlere sahip bölgelerde aşırı yağışlarda çok dikkatli olunması gerekir. 

Heyelan konusunda unutulmaması gereken en önemli şey, heyelan riski olmayan yerlerde 

heyelanın asla olmayacağıdır. Heyelan riski olan yerler, bilimsel olarak saptanabilmekte ve 

buralarda bir gün mutlaka bir kayma olmaktadır. Heyelan da bir doğa olayıdır. Onu afete 

dönüştüren yanlış yerleşim planları ve doğanın uyarılarını dikkate almamaktır. 
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1. VOLKANİZMA 
 

Volkanik kayaçlar, magmanın yer yüzeyinde katılaşması ile oluşur. Magmatik kayaçlardan 

farklı olarak ince tanelidir. Öyle ki bir volkanik kayacın tanımlanması için bazen mikroskop 

incelemesi yeterli olmayabilir. Volkanik kayaçların ince taneli olmasının nedeni, yeryüzüne 

çıkan magmanın hızlı bir soğuma evresine girmesi ile ilgilidir. Bu hızlı soğuma ile kristaller 

büyüyemez veya oluşamazlar. Bu yüzden volkanik kayaçların dokusu afanitiktir. Ancak bazı 

durumlarda porfirik doku da gelişebilir. 

 

 
Fotoğraf 1: Volkanizma 

 

Yer yuvarı üzerinde volkanik aktivitenin görüldüğü üç bölge vardır. Bunlardan birincisi 

uzaklaşan levha sınırlarıdır. Bu bölgede volkanizma deniz tabanına yayılır. İkinci bölge, yitim 

zonlarıdır. Yitim zonlarında okyanusal kabuğun başka bir okyanusal kabuk altına veya 

okyanusal kabuğun kıtasal kabuk altına dalması sonucunda volkanizma meydana gelir. 

Üçüncü bölge ise yitim zonları ile açılma zonları arasında kalan kıta içleridir. Bu bölgelerde 

sıcak noktalar oluşur. 

 

Gazların magmadan ayrılmaları, volkanik etkinliklerin en önemli nedenlerinden biridir. 

Magma içindeki yüksek basınç altında bulunan gazlar, üzerlerindeki basıncın azalması ile 

birlikte magmadan hızla ayrılma eğilimi içine girerler. Bu, bir kola şişesini salladıktan sonra 

kapağını açmaya benzer. Şişenin kapağı açıldığında kola nasıl hızla fışkırıyorsa, üzerindeki 

basınç kalkan magma da köpürerek hafifler ve püskürme özelliği kazanır. Bu püskürmenin 

boyutları o kadar büyüktür ki püskürmeler bazen yeryüzünden 15 km yükselebilir. Volkanik 

faaliyetlere püskürme, püskürme öncesi veya sonrası volkan bacalarından çıkarak 

yamaçlardan akan magmatik malzemeye lav, sadece lav çıkışındaki akıntı ve katı parçaları da 
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içeren gaz ve buhar püskürmelerine de patlama denir. Volkanik etkinlikler tekdüze değildir. 

Örneğin; püskürme ve lav akıntıları bazen birbirlerini izler. Volkanik etkinliklerin azalması 

sonucunda son aşamaya girilir: Bu aşama, fumerol aşaması olarak tanımlanır. Bu aşamada 

daha çok gaz ve su buharı püskürmesi ile duman çıkışı görülür. 

 

Tipik bir volkan koni biçimindedir. Koninin ağzında bulunan çukura krater ve kraterden 

magmaya inen boşluğa da baca denir. Ancak bütün volkanların şekilleri aynı değildir. 

Magmanın kimyasal bileşimi ve fiziksel özelliği ile püskürmenin meydana geldiği yerin 

tektonik yapısı volkan şekillerini belirleyen başlıca etkenlerdir. Akışkanlığı yüksek olan bazik 

lavların yarık ve çatlaklardan çıkıp yeryüzüne yayılarak oluşturdukları volkan şekillerine 

plato volkanları adı verilir. Biriken malzeme bazen binlerce metre kalınlığında olabilir. Bazik 

lavların dar kanallardan yavaş yavaş çıkarak oluşturdukları az eğimli ve kubbemsi yapılara da 

kalkan şeklinde volkanlar denir. Asidik ve yarı bazik magmaların birbirini izleyen patlamalar 

sonucunda meydana getirdikleri volkanlar, koni biçimli volkanları oluşturur. Bu tür 

volkanlarda çok tipik bir krater veya kaldera ile birkaç parazit koni bulunabilir. Ülkemizde 

etrafında bir dizi parazit koni bulunduran Büyük Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağı, Süphan Dağı, 

Tendürek Dağı, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı sönmüş koni biçimli volkanlardır. İtalya’da 

bulunan Vezüv Yanardağı da koni biçimli aktif bir volkanik dağdır. Çapları kraterlere oranla 

daha büyük olan, etrafını dik eğimli kütlelerin çevirdiği volkanik çukurlara kaldera denir. 

Kalderalar, koni şeklindeki volkanların tepelerinin patlamalar sonrasında çökmesi ile oluşur. 

Van Gölü kıyısında bulunan Nemrut Dağı kalderası, kaldera oluşumuna güzel bir örnektir. Bir 

veya birden fazla patlamalarla meydana gelen ve sadece tüflerden oluşan krater biçimindeki 

volkanlara maar denir. Ülkemizde Nevşehir Gölü, Acıgöl, Meke Gölü maarlara örnektir. 
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Şekil 1: Yer Yuvarı Üzerindeki Volkanik Bölgeler 

 

Ağdalı magmanın baca içinde, kraterin hemen altında veya tüf örtü içinde yavaş yavaş 

katılaşması ile meydana gelen volkanik yapılar kubbe ve iğne şekilli volkanlardır. Volkan 

bacaları, çapları birkaç yüz metre ile bin metre arasında olan ve kilometrelerce derinlikleri 

bulunan silindir şekilli yapılardır. Derinlikleri magma haznesine kadar uzanabilir.  Bunlar, 

volkan konilerinin üzerinde bulunan gevşek volkanik malzemelerin aşınması ile ortaya çıkar 

(Şekil 1). 

 

Volkan bacaları bazı madenlerin aranması için hedef bölgelerdir. Örneğin; dünyanın en büyük 

elmas yatakları Güney Afrika’da Kimberlit Bacası denen bir tüf bacasının içinde 

bulunmaktadır. Volkan püskürmelerinin en yaygın tipleri havai tipi, stromboli tipi, vulkano 

tipi, vezüv tipi ve pele tipidir. 

 

Volkanik kayaçların oluşumu, sadece volkanların püskürmesi ile ilgili değildir. Örneğin; 

magmanın okyanus tabanına yayılması sonucunda, volkanik bir kayaç olan bazalt oluşur. 

Bunlar, okyanus tabanı bazaltlarıdır ve yastık şeklinde yataklanma gösterdikleri için yastık lav 

olarak adlandırılırlar. Volkanik kayaçları, saha çalışmaları sırasında magmatik kayaçlardan 

ayırt etmek çok kolaydır. Çok basit olarak magmatik kayaçlar iri kristalli olup çoğu zaman, 

kristalleri çıplak gözle görmek mümkündür. Oysa volkanik kayaçların birçoğunda kristalleri 
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görmek için petrografik inceleme yapmak gerekir. 

 

Riyolit: Riyolit, bir derinlik kayacı olan granitin yüzey kayacıdır. Granit ve riyolitin 

kimyasal bileşimleri aynıdır. Mineralojik bileşimlerinin en az %30’unu alkali feldspat 

oluşturur. Çoğunlukla gri renkli, zaman zaman da kahverengimsi, morumsu, yeşilimsi renkli 

olabilir. Riyolitler tipik porfirik doku gösterirler. 

 

 
Fotoğraf 2: Riyolit 

 

Andezit: Diyoritin yüzey kayacıdır. Diyorit gibi bunlar da kimyasal olarak ortaç bileşimlidir. 

Plâjiyoklâz mineralleri yaygın olarak bulunur. Koyu renkli mineral olarak da amfibol ve 

bazen piroksen içerebilirler. Andezitlerin rengi, içermiş oldukları koyu renkli minerallerin 

oranına göre farklılık gösterir. Yaygın olarak porfirik doku gösterirler. 

 

 
Fotoğraf 3: Andezit 
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Bazalt: Bazik bir volkanik kayaç olan bazalt, bir derinlik kayacı olan gabronun yüzey 

kayacıdır. Koyu renkli mineral oranı çok fazladır. Açık renkli mineral olarak da plajiyoklaz 

bulunur. Çoğunlukla porfirik doku gösterirler. Bazaltların renkleri koyu gri ile siyah arasında 

değişir. 

 

 
Fotoğraf 4: Bazalt 

 

Volkan Camı: Volkan camları tamamen camsı dokuya sahiptirler. Bu kayaçların doğal bir 

cam gibi olmalarının nedeni, yüzeye çıkan magmanın çok hızlı bir şekilde soğumasıdır. 

Renkleri siyah veya siyaha yakın tonlarda olmasına rağmen bazen koyu kırmızı renklileri de 

görülebilir. 

 

 
Fotoğraf 5: Volkan Camı 
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1. KAR ÇIĞI 
 

1.1. Kar Çığı Nasıl Oluşur? 

 

Su buharının sıvılaşmadan buza dönüşmesi ve bu nedenle ağırlaşan kristallerin zemine 

yapışarak stabil olmayan bir ortam oluşturması çığın önemli nedenlerinden biridir. Kar 

yeryüzüne indikten hemen sonra hızlı bir değişim sürecine girer. Bu değişim süreci, kendini 

kar kristallerinin üzerinde gösterir. İlk karın yere düşmesinden sonra yağan her kar, belli bir 

süre sonra 1 - 2 metre kalınlığında bir tabakalar dizisi oluşturur. Yeni yağan kardaki hava 

oranı % 90’ın üzerinde olabilir. Bu oran, buza dönüşmüş karda %20’ye kadar inebilir. 

Toprağa veya ana kayaya yakın tabakalarda aşağıdaki özellikler gözlenir; 

 

• Altıgen kristalli yapıya sahip en üstteki toz kar 1 m3te 100 kg ağırlığa ulaşır. Bu kesimde T 

< 0 0C’dir. Başka bir deyişle sıcaklık sıfırın altındadır. 

• Aşağı kesimlerde ise kar gittikçe ağırlaşmaya başlar. Bu kesimde 1 m3 kar 500 kg ağırlığa 

kadar ulaşabilmektedir. Bu bölge üste göre daha sıcaktır. 

• Zeminde ise 1 m3e düşen kar miktarı daha da artmaktadır. Bu bölge, üste göre daha 

sıcaktır. Ayrıca en üstte ısı ne olursa olsun (Örneğin; 20 0C) zemin her zaman 0 0C 

civarındadır. 

 

Böylece ilk yağdığında aynı kristal yapıya sahip kar kristalleri, bulundukları tabakanın 

durumuna göre farkı dayanımlara ve kristal yapılarına sahip heterojen kar tabakaları 

oluştururlar. Aradaki bu heterojenlik çığı oluşturan ana etkenlerden biridir. Aşağıdaki daha 

sıcak katmanlardan buharlaşan su, üst kesimlere doğru çıkarken ısı azaldığı için tekrar donar. 

Bu olay sırasında bazı tabakalar, altlarındaki buz kristalleri sayesinde kayabilecek 

pozisyonlara gelirler. Bu durumdaki üstteki kar tabakası, alttakine âdeta pamuk ipliğiyle 

bağlıdır. Böyle bir tabaka bir dağcı veya kayakçı tarafından kesildiği zaman stabilitesi 

bozulan kar tabakası, altında bulunan buzlu zemin üzerinde yamaç aşağı kaymaya başlar. Sert 

kar üzerine yeni yağan kar, iki sert tabaka arasında yeni yumuşak bir tabakanın bulunması, 

yağan kardan sonra aniden havanın ısınması çığın birçok nedeninden sadece birkaçıdır. 

 

İsviçre’de çığ dinamiği üzerine yapılan araştırmalar, bir kar örtüsünün kendi kendine 

kayabilmesi için zayıf bir katmanın üzerinde 10 metre kalınlığında bir karın olması 



 

 6 / 12 

gerektiğini ortaya koymuştur. Yine hem İsviçre’de hem de Fransa’da yapılan çalışmalar sesin 

çığ oluşumu üzerinde çok önemli bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Bu durumda çığı 

düşüren ana etkenin yamaç duyarlılığını bozan hareketler olduğu söylenebilir. 

 

 
Fotoğraf 1: Kar Çığı 

 

1.2. Çığ Türleri 

 

İki farklı çığ türü vardır: Tabaka çığı ve toz kar (veya gevşek kar çığı) çığı. Bunlar çeşitli 

araştırmacılar tarafından kendi içinde daha detaylı olarak da sınıflandırılmaktadır. 

 

1.2.1. Tabaka Çığı 

 

Farklı dayanımlara sahip birkaç kar tabakasının bulunduğu bölgelerde kar tabakası üzerine 

yapılan baskı sonunda tabakanın veya tabakaların kırılarak zayıf veya rekristalize olmuş 

tabakalar üzerinde hızla aşağıya doğru akması sonucunda oluşurlar. Yamaçtan kopan bir 

tabaka çığı, saatte 140 km hıza kadar ulaşabilir. Çığ hareket hâlindeyken sadece kar akmaz. 

Tabandan koparılan küçük ve iri kaya bloklarıyla birlikte korkunç bir güç olarak iner. Böyle 

bir çığın uyguladığı basınç 30 - 40 ton / m2dir. Davos’ta bir çığ düşmesinden sonra yapılan 
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ölçümde 100 ton / m2 basınç ölçülmüştür. Yoğunluk bazen 200 kg / m3e kadar çıkabilir. Bir 

duvarın yıkılması için gereken basıncın 0.5 ton / m2 olduğu düşünüldüğünde çığın tahrip edici 

gücünü boyutları daha iyi anlaşılabilir. Tabaka çığları, blok hâlinde kayarlar ve üzerlerinde ne 

varsa kendileriyle birlikte sürüklerler. 

 

1.2.2. Toz Kar Çığı 

 

Toz kar çığları kuru veya gevşek kardan oluşur. Bir toz çığı, tepeden aşağı hızla inen ağır bir 

bulut gibidir. Önce yavaş başlayan hareket üçgen şeklinde genişleyerek ve hızlanarak devam 

eder. Böyle bir çığa yakalanan bir canlı basınçtan önce akciğerlerine pompalanan kar - hava 

karışımı yüzünden yaşamını kaybeder. Tabaka çığlarından daha hızlı olan toz kar çığlarının 

yoğunlukları 5 - 10 kg / m3, akış hızları 300 km/saat ve basınçları ise 3 - 4 ton / m2’ye kadar 

ulaşabilir. Bu değerler, evlerin çöküp çığ altına kalmasına, ormanların tahrip olmasına neden 

olurlar. Gevşek kar çığları ise kar yağdıktan sonra havaların ısınması ile ortaya çıkar. Yamaç 

aşağı esen fön rüzgârları da bu ısınmaya katkıda bulunabilir ki zigana olayında fön 

rüzgârlarının etkisinin araştırılması gerekir. Sıcak hava ile ıslanan karın stabilitesini 

kaybederek yamaç aşağı doğru hızla akması sonucunda oluşur. 

 

1.3. Kar Çığını Oluşturan Ana Etkenler 

 

1.3.1. Yamacın Eğimi 

 

Çığ için bazı parametreler çok önemlidir. Bunların başında yamaç eğimi gelmektedir. Ancak 

çığda yamaç eğimi denince sadece kendi bulunduğunuz yamacın eğimi anlaşılmamalı. Çünkü 

dağlarda çığlar, bazen o kadar güçlü gelir ki vadinin karşı yamaçlarının en üst kesimlerine 

kadar çıkabilir. 

 

• Yamaç eğimi 30 dereceden az olan bölgelerde çığ riski oldukça azdır. Çok büyük bir yük 

binmedikçe kayma olmaz, olsa da çok kısa mesafede bir kar oturması meydana gelir. 

• Yamaç eğimi 58 dereceden büyük bölgelerde de çığ riski oldukça azdır. Bu kesimlerde 

yağan kar dik eğimde fazla tutunamaz ve hemen iner. Böylece büyük çığlar için kar birikimi 

engellenmiş olur. 

• Yamaç eğimi 30 - 58 derece olan kesimler çığ riskinin en fazla olduğu kesimlerdir. Bu 

kesimlerden geçerken çığ geçişleri için gereken tedbirleri alıp geçmekte fayda vardır. 
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1.3.2. Yamacın Yönü 

 

Kuzey yamaçlar: Dağların kuzey yamaçları uzun süre güneş alamayabilir. Bu durumda karın 

sertleşmesi de daha uzun sürer. Bu olay, iki sert tabakanın arasında yumuşak bir tabakanın 

oluşmasına neden olur ki bu tabaka dizilimi çığ için idealdir. Kış aylarında kuzeye bakan 

yamaçlar potansiyel çığ riski taşırlar. Bahar aylarında ise tam tersi olur. Havaların ısınmasıyla 

birlikte tabakalar erimeye ve birbirine daha sıkı bağlanmaya başlarlar. Böylece bahar 

aylarında kuzey yamaçları çığ açısından daha az risk taşır. 

 

Güney yamaçlar: Güney yamaçlarda ise ısı sürekli değiştiği için kar kristallerinin gündüz 

eriyip gece donmalarına neden olur. Kış aylarında bu yamaçlar çok riskli değildir. Sürekli 

güneş aldıkları için kar tabakaları hızla birbirine kenetlenebilir. Hızlı donma, tabakalar 

arasında zayıf tabaka oluşmasına engel olur. Güney yamaçlarda çığ, genellikle ilk kar sonrası 

düşebilir. Yağan kara, rüzgârını taşıdığı karlar da eklenince çığ oluşabilir. Eğer bulunduğunuz 

bölgede güney yamaçlarından çığ düştüğünü görüyorsanız bu kuzey yamaçlarından birkaç 

gün sonra çığ düşebileceği anlamına gelir. Kış aylarında güvenli olan bu yamaçlar tam tersine 

bahar aylarında çok risklidir. Ancak baharda en çok riski taşıyan yamaçlar bu yamaçlardır. 

Nedeni ise baharda daha güçlü gelen güneş ışınlarının karı yumuşatmasıdır. 

 

1.3.3. Rüzgârın Yönü 

 

Kar birikmesi: Rüzgârın esme yönüne göre etkinlik düzenlenen bölgede çığ riskinin olup 

olmayacağı çok rahat bir şekilde anlaşılır. Yağışlı bir havada rüzgâr arkanızdan geliyorsa kar 

yürüdüğünüz yamacın arkasına birikir. Kornişler ters tarafta kalır. Bu tür ortamlar çığ 

açısından daha güvenlidir. Rüzgâr yoksa bile kaya, ağaç veya otların diplerine bakarak 

bölgede son zamanlarda esen rüzgârın hâkim yönünü ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer ağaç ve 

kaya diplerinde biriken kar yürüdüğünüz yönün tersine ise, yani siz yürürken biriken karları 

görüyorsanız rüzgâr sizin arkanızdan esmiş demektir ve çığ riski azdır. Ama kar yürüdüğünüz 

yönde birikmişse rüzgârın karşınızdan estiğini gösterir. Bu durumda yürüdüğünüz vadilerin 

size bakan yamaçlarında büyük kar birikimi olacaktır ve ciddi bir çığ riski vardır. Bu 

yamaçlarda kornişler ve sertleşmemiş bol kar, alttaki sert zemin üzerinde kaymaya hazırdır. 
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1.3.4. Yamacın Niteliği 

 

Kaçkar Dağları gibi yamaçları çimenlerle kaplı dağlarda, çığ düşmesi çok daha kolaydır. 

Kayalık zemin veya ağaçlarla kaplı zeminlerde çığ düşmesi daha zor olur. Çünkü bu objeler 

çığ düşmesini engellerler. Ancak kar çok yoğun yağarsa kayalık kesim kısa sürede kapanır. 

Rekristalize olan kar kristalleri yüzünden etrafındaki karlarla tek parça hâline gelir. Kayalık 

kesimler ancak böyle bir durumda üzerlerinden kar akmasına izin verebilirler. Yağan kar 

kayalıkları kapattıktan sonra buradan da çığ düşme riski olabilir. Ağaçlar çığ parkuru içinde 

çığ düşmesini engelleyebilirler. Ancak yüksek dağların yamaçlarından vadilere inen çığlar 

orman da dâhil önlerine ne çıkarsa tahrip ederler. 

 

1.3.5. Yamaç Profili 

 

Çığlar, genellikle V profile sahip vadilerden akar. En ideal çığ parkurları bu tür vadilerdir. 

Ayrıca dış bükey yamaçlar iç bükey yamaçlara göre daha fazla potansiyel risk taşırlar. Geniş 

yamaçlardan akarak vadilere biriken karlar en tehlikeli ve tahrip edici çığları oluştururlar. 

 

1.4. Ülkemizde Çığ Riski Olan Bölgeler 

 

Ülkemiz aslında her yıl çığdan onlarca insanın yaşamını kaybettiği bir çığlar ülkesidir. Ayrıca 

Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yoğun kar 

yağışının olduğu her yer potansiyel çığ parkurları barındırmaktadır. Bingöl, Tunceli ve Bitlis 

çığ olaylarının en çok görüldüğü illerin başında geliyor. Can kaybı göz önüne alındığında çığ, 

depremden sonra ikinci sırada gelmektedir. Türkiye’de ulaşılabilen çığ kayıtlarından yola 

çıkıldığında, günümüze kadar son iki kazayı da göz önüne alırsak 1229 çığ olayında 1428 kişi 

yaşamını yitirmiş. Yıllara göre ise en çok çığ olayının meydana geldiği yıl 1992 yılı olarak 

saptanmıştır. Bir yılda 157 çığ vakasında tam 447 kişi yaşamını kaybetmiş. Yine 1976 yılı da 

kara bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Bu dönemde de 23 olayda 261 kişi yaşamını yitirmiştir. 

Dağcılarını yaşadığı çığ kazaları bu rakamlar karşında biraz sönük kalıyor gibi. Ama 

Aladağlar’da 4 dağcının, Palandöken’de 6 kayakçının ve Zigana’daki yürüyüşçülerin başına 

gelenler dağcılık adına büyük çığ kazaları. 

 

 

 



 

 10 / 12 

1.5. Çığda Hayatta Kalma Şansı 

 

ABD, Kanada, İsviçre, Fransa, İtalya ve İsviçre gibi yoğun çığ olaylarının yaşandığı 

ülkelerdeki aşağıdaki çığ istatistiği ortaya çıkmıştır. 

 

• Yüzeyde kalmayı başarabilmiş bir kişinin hayatta kalma oranı: %80 

• Çığa yakalanmış ve vücudunun bir uzvu veya tümü kar altında kalmış bir kişinin 

hayatta kalma oranı: %40 - 45 

• Ağaçlar ve binalar tarafından korunan birinin hayatta kalma oranı: %50 - 55 

 

Çığ sonucu ölümlerin %65’i boğulma, %25’i ağaç, kaya vb. objelerin çarpması %10’u ise 

hipotermi ve şok sonucu olmuştur. 

 

ABD’de yapılan bir çalışmada ise aşağıdaki ilginç bulgulara ulaşılmıştır. Bu istatistikler, çığ 

kazasına erken müdahalenin ne kadar önemli olduğunun en büyük kanıtıdır. 

 

• Kazazedelerin %20’si kar altında 30 dakikadan fazla yaşamıştır. 

• Kazazedelerin %13’ü kar altında 1 saatten fazla yaşamıştır. 

• Kazazedelerin %7’si kar altında 2 saatten fazla yaşamıştır. 

• Kazazedelerin %4’ü kar altında 3 saatten fazla yaşamıştır. 

 

1.6. Çığdan Korunma 

 

Yapılan çalışmalar, çığa yakalanıldığında sağ kalabilmek için dört farklı strateji uygulamak 

gerektiğini ortaya koymuştur: 

 

1. Çığa yakalanmamaya, yakalanırsanız da gömülmemeye çalışın. 

2. Gömüldüyseniz hava almaya çalışın. 

3. Çığla sürüklenen ve size çarparak ölümünüze veya yaralanmanıza neden olacak olan kaya, 

ağaç vb. cisimlerden korunmaya çalışın. 

4. Bağırarak dikkat çekmeye çalışın. 

 

• Çığdan korunmanın ilk şartı, çığ riskini iyi öğrenmektir. Bu nedenle iyi bir çığ eğitimi alın. 
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Gittiğiniz bölgelerde hangi dönemlerde çığ düştüğünü, hangi bölgelerin riskli olduğunu iyi 

öğrenin. Bir bölgede çığ düşüp düşmeyeceğini anlamak için ne tür testler yapılacağını 

öğrenin. Yani iyi bir çığ tahminiyle olabilecek kazaların büyük bir kısmını önleyebilirsiniz. 

 

• Bol yağışlı dönemlerden sonraki 5 - 10 günlük dönemlerde dağa gitmemeye çalışın. Güneş 

çıksın, tüm karlar otursun ve düşebilecek çığlar düşsün. Ondan sonra rahatlıkla dağa 

gidebilirsiniz, ama bu yine de çığ düşmeyecek anlamına gelmiyor. 

• Çığ profili açmayı ve kar katmanlarını yorumlamayı iyice öğrenmeden kış tırmanışları 

yapmayın. 

• Gittiğiniz bölgelerde çığ ile ilgili en sağlıklı bilgiyi yerel halktan alın. Yıllardır bölgede 

yaşayan insanlar çığ riski olan bölgeleri çok iyi bilirler. 

• Çığ riski olan yerlerden topluca geçmek yerine tek tek geçin. Böylece olası bir çığda hem 

grubun göreceği zararı minimuma indirebilirsiniz hem de çığ altında kalan tek kişiye hızlı 

müdahale etme şansınız olur. 

• Toz kar çığını görünce çığ size ulaşmadan yanlara doğru kaçmaya çalışın. Çığ ilk aşamada 

çok hızlı olmadığı için birkaç saniye bile kurtulmanız için yeterli bir süre olabilir. 

• Tabaka çığı blok olarak hareket ettiği için çığın kenarında iseniz çığla birlikte hareket 

etmeden önce ilk anlarda kazmanızla zemine tutunarak çığ bloğundan ayrılmaya çalışın. 

Hareket hızlandıktan sonra kaçmanız mümkün olmaz. 

• Çığdan kaçamıyorsanız arkasına sığınacağınız iri bir kaya parçası veya tutunacağınız 

büyük bir ağaç bulmaya çalışın. Çok fazla garantisi olmazsa bile boş bir alanda çığa 

yakalanmaktan daha iyidir. Çünkü çığlar, bazen büyük kaya bloklarını taşıyabilecek veya 

önüne çıkan ağaçları sökebilecek büyük bir güce sahip olabilirler. 

• Çığa yakalandığınızda ise bağırarak dikkat çekmeye çalışın. Çığla hareket etmeye 

başladığınızda ise yüzmeye benzer hareketler yaparak yüzeyde kalmak için çaba sarf edin. 

• Hareketiniz her zaman kenarlara doğru olsun. Çünkü çığ, profilli vadilerin morfolojik 

yapısı gereği aşağılara doğru iyice kalınlaşarak iner. Kenar kısımlarda kalırsanız bulunmanız 

daha kolay olur. Eğer elinizde baston varsa en kısa zamanda atın. Baston, hareket 

serbestliğinizi kısıtlar. Bir malzemeye bağlıyken daha zor mücadele edilir. 

• Bazı kaynaklar sırt çantasının yüzeyde kalmak için işe yarayabileceğini söyler. Ancak ağır 

sırt çantalarının manevra yeteneğini kısıtladığını da unutmamak gerekir. Ancak sırtta 

kalmasının hem omuriliği koruma hem de çığ sonrasında yedek giysi ve ilk yardım malzemesi 

bulma gibi avantajlarını da unutmamak gerekir. 
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• Bu arada ağzınıza, burnunuza kar girmesini önlemeye çalışın. 

• Eğer karda sürüklenirken bilincinizi kaybetmemişseniz karın nerede olduğunuzu takip 

etmeye ve kara ne kadar gömüldüğünüzü tahmin etmeye çalışın. Çünkü çığda kalanlar için alt 

üst kavramı yok olur. Birkaç cm altta bile olsanız yön duygunuz yok olduğu için dışarı 

çıkamayabilirsiniz. 

• Çığ altında iseniz karın hareketi tam olarak durmadan yani kar henüz tam donmaya 

başlamadan önce yüzeye çıkmak veya yaklaşmak için karı tekmelemeye çalışın. Böylece 

etrafınızda az da olsa nefes alacak bir boşluk oluşturabilirsiniz. Karın hareketi durduktan 

sonra hızla bir donma reaksiyonu gerçekleşeceği için boşluk yaratmanız zor olabilir. 

• Bu hareketi yaparak bir hava boşluğu yaratabilirsiniz. Buradan da kolunuzu dışarı 

çıkarmayı başarabilirseniz bir hava boşluğu yaratmış olursunuz. 

• Eğer bir boşluk yarattıysanız oksijeni hızla tüketmeyin. Daha yavaş nefes alıp verin. 

Karanlık sizi paniğe sürükleyebilir. 

• Çığ düşen bir yerden ikinci bir çığ gelme olasılığı her zaman yüksektir. Bu nedenle çığ 

düştükten sonra artık çığ riski kalmadı diye yolunuza devam ederseniz hata yaparsınız. Geri 

dönmek dağda ayıplanacak bir şey değildir. 

 

1.7. Çığa Yakalanan Ekiptekilerden Çığ Altında Kalmayanların Yapacakları 

 

• Panik olmayın. Güvende olduğunuza inanıyorsanız yüzeyde olanları ilk aşamada kurtarın. 

• Bu arada biri hemen yardım çağrısı yapsın. 

• Bulunduğunuz noktanın güvenli olup olmadığını kontrol edin. Düşebilecek ikinci veya 

üçüncü çığlara karşı dikkatli olun. 

• Hemen bir durum tespiti yapın. Kaç kişi olduğunuzu, kaç kişinin kurtulduğunu ve kaç 

kişinin kar altında olduğunu tespit edin. 

• Kar altında kalan arkadaşlarınızın en son görüldükleri yeri işaretleyin. 

• Elektronik arama cihazınız varsa hemen devreye sokun. 

• Çığ sondanız varsa arama çizgisi oluşturarak arkadaşlarınızı en son görüldükleri yerden 

itibaren aramaya başlayın. 
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1. SEL 
 

1.1. Giriş 

 

Sel, insan ırkının ortaya çıkmasından günümüze kadar olan süre içinde insanın başını en fazla 

ağrıtan afetlerden biri olmuştur. Öyle ki insanlık tarihinin en görkemli öyküsü sayılabilecek 

olan ve kutsal kitapların tümünde yer alan Nuh Tufanı’nda bir selin ve ardından gelen taşkının 

öyküsü anlatılır. Aslında selin insan yaşamını bu denli olumsuz etkilemesi, tam bir ironik 

durumdur. Çünkü insanoğlu yerleşim yerlerini sürekli su kenarlarına kurmuş, suya gereksinim 

duymuştur. Şimdi olduğu gibi o zamanlar da insanın su olmadan yaşaması olanaksızdı. Ancak 

bu kadar yararlı olan su, bazen bir kabileyi kısa bir sürede yok edebiliyordu. Su kenarında 

kurulan köyler veya daha küçük yerleşim birimleri bazen sellenmeler dikkate alınmadan 

kurulduğu için birkaç saat içinde yerle bir olabiliyordu; tıpkı günümüzde olduğu gibi. Son 

derece modern kentler birkaç saat içinde sele teslim olabiliyor; ortaya büyük can ve mal 

kayıpları çıkıyor. Bazı bölgelerde ise insanlar sel sonrası gelen taşkınların zamanını çok iyi 

bilerek yaşamlarını ona göre düzenliyorlardı. Eski Mısır’da Nil’in taşkın zamanı bilindiği için, 

Nil’in suları tarlaları tamamen kaplamadan tüm hasat toplanıyordu. Nil’deki taşkın tarlaları 

işgal ettiği bir ay boyunca verimli toprakları tarlalara bırakarak insanlara bir hediye 

bırakıyordu. Arada sırada Nil sürpriz yapsa bile bu ilişki yüzlerce yıl devam etmiştir. Bu 

ilişkiye benzeyen bir ilişki de günümüzde Pakistan’da İndus Nehri havzasında yaşanıyor. 

Ancak 2010 yılında yüksek dağlardaki karların aniden erimesiyle birlikte İndus Nehri, eski 

havzasının tümünü işgal etti. Önce sel ardından da meydana gelen taşkınlar binlerce kişinin 

ölümüne ve milyarlarca dolarlık zarara yol açtı. Günümüzde sellerin iki ana nedeni vardır: 

Birincisi modern kentler kurulurken topoğrafyanın çok dikkate alınmaması ve dere 

yataklarının bile yerleşime açılması, ikincisi ise iklim değişikliği nedeniyle ani ve güçlü 

yağışların ortaya çıkmasıdır. 

 

 

1.2. Selin Tanımı ve Nedenleri 

 

Sel, çok basit olarak akarsuyun su kütlesinin arttığı ve su seviyesinin normalin çok üstüne 

çıktığı durumdur. Sel sırasında akarsuyun hızı ve yükü doğal olarak artar. Bu sırada akarsu, 

eğer yatağı bu artan su kütlesini geçirecek kapasitede değilse yatağından taşar ve çevresini su 
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ve alüvyona boğar. Bu olay çok hızlı ve sert olduğu için insanlar bazen tedbir alamayacak 

durumda olurlar ve bu durum da çoğu zaman büyük bir trajedi ile sonuçlanır. Burada önemli 

olan bir ayırımı yapmakta fayda var: Sel ve taşkın aynı anlama gelmez. Birbiri ardına 

meydana gelirler ve taşkınlar selin devamıdır. Sel çok hızlıdır ve serttir. Önüne gelen her şeyi 

sürükler. Taşkın ise bu selin hızını kaybettikten sonraki hâlidir. Selin etkisi kaybolduktan 

sonra, sel sularının havzada birkaç saatlik, birkaç günlük veya birkaç saatlik işgali ise 

taşkındır.  

 

 
Fotoğraf 1: Sel 

 

Sellenmelerin oluşmasının ilk nedeni güçlü ve uzun süreli yağıştır. Bu tür yağışlar, bazen 

beklenmedik sellenmelere yol açarlar. Diğer afetlerde olduğu gibi sellerde de en büyük zararı 

hazırlıksız toplumlar görür. Sellerin bir diğer nedeni de kış aylarında fazla kar yağması ve bu 

karların aniden ısınan hava nedeniyle hızla eriyerek aşağılara hücum etmesidir. Seller, her 

tür iklimde ve her tür coğrafyada olabilecek doğa kaynaklı olaylardır. İster büyük nehirlerin 

kıyısına yerleşmiş ister dağ yamaçlarında yaşıyor olsun isterse çöllerde bulunsun her yerdeki 

insanların rastlayabileceği türde bir doğa olayıdır. Bu olaylar, tedbir alınmadığı zaman afete 

dönüşüyor. 

 

Dağlık alanlarda yağışlar ve tepelerdeki karın erimesi sonucunda dere yatakları 

taşıyamayacağı miktarda su ile dolar ve ani seller oluşur. Özellikle dağ eteklerindeki yerleşim 

yerleri için heyelan tehlikesi de yaratan bu seller oldukça tehlikeli olmaktadır. 

 

Seller tarım alanları, yerleşme yerleri, yollar, köprüler gibi beşerî tesisleri tahrip ederek fert ve 
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ülke ekonomisinde olumsuz etkilere sahip oldukları gibi can kaybına da yol açabilirler. 

 

Akarsuların su taşıma miktarı değişkenlik gösterir, bazen uzun süre yağış almayan veya az 

yağış alan bir alanda akışlar yavaşlar bazen de aynı alanda yağışlı bir periyotta güçlü akışlar 

olabilir. Sel sırasında akım miktarı arttığından akarsuyun seviyesi de yükselir. Yükselme 

miktarı akarsu yatağının derinliğine ve genişliğine bağlı olarak değişir. 

 

Sel sırasında akarsu seviyesindeki yükselme miktarı yatağın derinliğinden daha fazla ise, su 

yataktan dışarıya taşar. Çünkü sel sırasındaki maksimum su seviyesi bilinirse, akarsu 

yatağının bu suyu geçirecek kapasitede olmayan kısımları derinleştirmek veya kenarlarına 

seddeler yapılmak suretiyle suyun yataktan taşması ve çevreye yayılıp zarar vermesi 

önlenebilir. 

 

Sele en çok suların nehir yataklarından taşmaları sonucunda rastlanır. Nehir yataklarına gelen 

suyun sele dönüşmesinde yatakların amacı dışında kullanılması da çok etkili olmaktadır. 

Günümüzde çarpık kentleşme sonucu dere yataklarının gecekondulaşma bölgesi hâline 

gelmesi ve nehir yataklarının değiştirilmesi sonucunda her yıl ülkemizde büyük mal ve hatta 

can kayıplarına rastlanmaktadır. 

 

Ülkemizde su baskını verilerine bakıldığı zaman, taşkın olaylarının mart, nisan, mayıs, 

haziran ve temmuz aylarında sıklık kazandığı, taşkın lokasyonları açısından ise Karadeniz, 

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinin taşkın riski açısından en duyarlı bölgeler olduğu 

gözlenmiştir. Seller çoğunlukla sadece su değil geçtiği bölgelerden getirdiği malzemeleri de 

sel bölgesine getirir. Bu sellenmelerin adına çamur akıntıları denebilir. Çamur akıntıları, 

normal akışa en yakın olan kütle hareketleridir. Su ile doygun hâle gelmiş olan maddeler, 

oldukça hızlı bir şekilde ve vadileri izleyerek hareket ederler. Çamur akıntıları, yarı kurak ve 

kurak bölgelerde çok görülür ve bu sahalarda topografyayı şekillendiren etkenlerden biri 

olarak rol oynar. 

 

Çamur selleri için ülkemizden örnek verecek olursak; 13 Temmuz 1995’te o günkü yağışın 

28,2 mm’yi, Temmuz ayı toplamının 88,8 mm’yi bulduğu Beşparmak Dağı’nın kuzey 

eteğinde kurulu olan Senirkent’te beş ayrı koldan meydana gelen çamur akıntısı neticesi 74 

kişi hayatını kaybetmiştir. 
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Yamaçların dik olması, ıslanınca kayganlaşan formasyonların, özellikle killi maddelerin 

varlıkları, sağanak hâlinde şiddetli yağışlar ve bunun sonucunda bitki örtüsünün azlığı çamur 

akıntılarının oluşmasını kolaylaştıran başlıca koşullardır. Bu şekilde harekete geçen kütleler, 

aslında çamurdan oluşmakla birlikte, birkaç ton ağırlığında kayaları da beraberinde 

sürükleyebilirler. Çamur akıntılarının sürükleme kuvvetleri çok fazladır. Bunlar birçok yapıyı 

temellerinden sökebilir; yolları, tarlaları ve yerleşmeleri yıkabilirler. 

 

1.3. İstanbul’da Sel Riski 

 

İstanbul coğrafyası, dere açısından çok zengin olmamakla birlikte irili ufaklı birçok dereyi 

barındırmaktadır. Toplam uzunlukları 600 km civarında olan bu dereleri de üç şekilde 

sınıflamak mümkündür. Boğaz ve civarına dökülen dereler (Beşiktaş Deresi, Ortaköy Deresi, 

Sarıyer Deresi, Baltalimanı Deresi, Büyükdere, İstinye Deresi, Kâğıthane Deresi, Alibey 

Deresi, Belgrat Deresi, Göksu Çayı, Küçüksu Deresi, Elmalı Dere, Kurbağalı Dere vb.), 

Karadeniz’e dökülen dereler (Riva Çayı, Çanak Deresi, Yeşilçay [Ağva Deresi], Uludere) ve 

göller bölgesindeki dereler (Çırpıcı Deresi, Tavukçu Deresi, Ayamama Deresi, Sazlıdere, 

Nakkaş Deresi, Eskinoz Deresi, Karasu Deresi, Istranca Deresi). 

 

Yapılan araştırmalar, İstanbul’un 200’ün üzerinde sokağının ve 100’ün üzerinde caddesinin 

dere üzerinde bulunduğunu gösteriyor. Bu oran, her geçen gün artmaktadır. Bu durum, sadece 

su açısından değil doğal afetler açısından da büyük riskler taşımaktadır. Derelerin alüvyonları 

üzerine yapılan binaların depreme ne kadar dayanacakları bilinmemektedir. Dere üzerine 

yapılan yerleşimleri tehdit eden diğer bir doğal afet ise seldir. Bu özelliği nedeniyle İstanbul, 

özellikle ilgilenilmesi ve üzerinde durulması gereken bir kent konumundadır. Çünkü İstanbul 

sellerinin iki ana nedeni vardır: Birincisi aşırı betondan ve altyapı yetersizliğinden doğan 

yüzeysel akış, ikincisi de üzeri betonlarla kaplı alanlarda meydana gelen yüzeysel akıştır. 

 

İstanbul, üç önemli havzaya akan irili ufaklı derelerle kaplıdır. Bunların kentin dışında 

olanlarının önleri kesilerek durağan göllere dönüştürülmüştür. Kent içinde kalanların ise 

üstleri örtülerek yerleşime açılmıştır. Kenarlarında çok değil 40 - 50 yıl öncesine kadar 

şenlikler düzenlenen, sandal sefaları yapılan bu derelerin sadece haritalarda adları kaldı. 

Gerçekte ise, üstleri dere ıslahı adı altında örtülerek kanalizasyonların denize boşaltıldığı 

yerler olarak kullanılmaktadırlar. Bu derelerin hızla yok edilmesi, gelecekte İstanbul’da 

yaşamın su açısından çok daha sıkıntılı geçeceğinin ve ani yağmurlarda sellenmelerin daha da 
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artacağının en büyük delilidir. 

 

1.3.1. Riva Çayı 

 

Karadeniz’e dökülen en büyük dere Riva Çayı’dır. Derelerin kaynağı Kocaeli sınırlarından 

çıkar. Buradan çıkan sular 65 km yol alarak Riva’dan Karadeniz’e dökülür. Çok kısa zaman 

öncesine kadar fazla kirli olmayan Riva Çayı, son yıllardaki yoğun yapılaşmadan payını 

almıştır. Çay artık suyundan yararlanılamayacak kadar kirli akmaktadır. Riva Çayı, dere ıslahı 

projelerinden nasibini almamış olmasına rağmen gelecek 10 - 15 yılda bu çayın da üstünün 

örtülerek ıslah edilmesi kaçınılmaz görünmektedir. 

 

1.3.2. Göksu Çayı 

 

Alemdağ’dan çıkan ve birbirine paralel akan iki dere Büyük Göksu ve Küçük Göksü 

dereleridir. Bu iki derenin Göksu’da oluşturdukları alüvyonlar, bu derelerin bir zamanlar ne 

kadar güçlü aktığının göstergesidir. Göksu Çayı, 18. ve 19. yüzyılın en önemli mesire 

yerlerinin başında gelirdi. İstanbul’un dereleri içinde hâlâ kayıkla gezilebilen dere olma 

özelliğini de koruyan Göksu Çayı, Kâğıthane Deresi’nde olduğu gibi, 1950’li yıllardan 

itibaren hızla tahrip olmaya başladı. Önce yalılar ve köşkler tahrip oldu, onların yerini beton 

yığınları aldı. Göksu Çayı, temizliğini 1960’lı yılların sonuna kadar sürdürmeyi başardıysa da 

gün geçtikçe etrafında çoğalan yapıların etkisiyle kirlenmeye başladı. Günümüzde boğaza 

dökülen en temiz derelerin başında gelir. 

 

1.3.3. Kurbağalıdere 

 

Kayışdağı’ndan doğan dere, yol boyunca küçük derelerin yardımıyla da güçlenerek 

Hasanpaşa’dan geçip Kalamış koyunda Marmara Denizi’ne dökülür. Kollarıyla birlikte 

toplam uzunluğu 50 km civarındadır. Derenin özelliği, her dönemde gündemde olmasıdır. Bir 

zamanlar güzelliği ile gündemde iken günümüzde kokusu nedeniyle İstanbul’un 

gündemindedir. Derenin üç adı var: Kuşdili Çayırı’ndan aktığı için Kuşdili Deresi, denize 

döküldüğü yerdeki Yoğurtçu Parkı’ndan dolayı Yoğurtçu Deresi de denilmiştir. Bu dere, 18. 

ve 19. yüzyılda İstanbul halkının yoğun olarak ziyaret ettiği bir yerdi. Derenin kıyıları 

yemyeşil çayırlarla ve bostanlarla kaplıydı. 1950’li yıllarda İstanbul’un tüm derelerin 

etkileyen çarpık kentleşme hamlesinden Kurbağalıdere de nasibini almıştır. Önce Kadıköy 
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gazhanesinin atıkları sonra da evlerin lağım suları dereye verilmeye başlandı ve dere ağzı kısa 

sürede doldu. Hızla kirlenen dere, günümüzde artık Kayışdağı’ndan gelen derelerle değil 

evlerden gelen atık sularla beslenerek Marmara Denizi’ne akmaktadır. Günümüzde 

Kızıltoprak, Kalamış, Yoğurtçu Parkı ve Fenerbahçe Stadyumu bu derelerin alüvyonları 

üzerine kurulmuştur. 

 

1.3.4. Kâğıthane Deresi 

 

Terkos Gölü’nün doğusundan doğan dere Haliç’e dökülür. Bizanslılar tarafından Barbisos 

adıyla bilinen Kâğıthane Deresi, 1730 yılındaki Patrona Halil Ayaklanması’na kadar önemli 

bir sayfiye ve eğlence merkeziydi. Bir dönemlerin en temiz derelerinin başında gelen 

Kâğıthane Deresi’ne öldürücü darbe 1950’li yılların başından itibaren vurulmuştur. Plansız 

programsız gelişen çarpık kentleşme, derenin etrafındaki verimli toprakların kısa sürede beton 

yığınlarına dönüşmesine neden olmuştur. Dere kenarına yapılan fabrikaların atıklarına evsel 

atıklar ve lağım suları da karışınca bir zamanların en göze mesire yeri olan Kâğıthane Deresi 

bir pislik yuvası hâline gelmiştir. Günümüzde ise dere ıslah çalışmaları hızla devam 

etmektedir. Çok yakın zamanda Kâğıthane Deresi de betonların arasına sıkıştırılarak üstü 

kapatılacak bir dere daha yok edilmiş olacaktır. 

 

1.3.5. Alibey Deresi 

 

Kâğıthane Deresi ile aynı kaderi paylaşan dere, yoğun bir yapılaşma tehdidi altındadır. Son 

yıllarda her yağmurdan sonra gündeme gelen derenin üstüne kurulan evleri sürekli su 

basmaktadır. Bu su baskınları sayesinde birçok kişi yaşamını kaybetmiştir. İSKİ tarafından 

yapılan çalışmalarla derenin en çok sel alan kesimine 15 metre genişliğinde ve 3,5 metre 

derinliğinde bir dere yatağı inşa edilmektedir. Dere üzerinde yapılan ıslah çalışmaları sona 

erdiği zaman İstanbul bir deresini daha kaybedecektir. 

 

1.3.6. Ayamama Deresi 

 

Uzunluğu 50 km civarında olan dere, Küçükçekmece ve Bakırköy’den geçerek Marmara 

denizine dökülür. 1960’lı yılların başında içinde yüzülecek kadar temiz olan derenin 

günümüzde varlığı bile belli değildir. Sadece uzun dönemli yağışlardan sonra ortaya çıkan 

sellerle anımsanmaktadır. Yaklaşık 10 km’lik kısmı ıslah edilerek üstü örtülen derenin 
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yakında tamamen ıslah edilerek yok olan dereler arasına girmesi kaçınılmazdır. 

 

1.4. İstanbul’un Yok Edilen Dereleri 

 

İstanbul kenti içinde irili ufaklı birçok dere bulunmaktadır. Bu dereler önce kirletilerek birer 

pislik yuvası hâline dönüştürülmüş sonra da ıslah çalışması adı altında üstleri örtülerek yok 

edilmiştir. Sarıyer’de bugün otobüs duraklarının bulunduğu yerde 5 - 6 metre yüksekten 

dökülen şelale Sarıyer Deresi ile birlikte yok edilmiş durumda. Bir zamanlar yağmur yağdığı 

zaman tüm Sarıyer’e korku salan dere, üzerinden yol geçen bir kanalizasyon sistemine 

dönüşmüş durumdadır. İstinye Deresi’nin hâli de farklı değildir. Baltalimanı Deresi de asfaltla 

örtülmüş durumdadır. Oysa bir zamanlar şairlerin “Menekşe Vadisi” dedikleri vadiye bu dere 

hayat veriyordu. Şimdi boğaza İstanbul’un pisliklerini taşıyan bir kanalizasyondan ibaret 

olmuştur. Eskiden Beşiktaş Deresi’nin taşması büyük korkular yaratırmış. Oysa şimdi böyle 

bir derenin varlığından bile kimsenin haberi yok. Dereboyu Caddesi’nden akan Ortaköy 

Deresi’nin üzerinde 1970’li yılların başına kadar tahta köprüler kullanılırdı. Bu köprülerle 

apartmanlara gidilirdi. İstanbul’da yaşayanların çok iyi bildiği Büyükdere Caddesi de adını 

buradan akan bir dereden almıştır. 

 

İstanbul’un en önemli özelliği bir su şehri olmasıydı. Denizleri, gölleri ve yüzlerce deresiyle 

bir su cenneti olan kent binlerce yıl bu zenginliğin olanaklarından yararlanmıştır. İstanbul, bu 

özelliğiyle sadece imparatorlukların değil suyun da başkentiydi. Suyun yarattığı mucizeler 

kentin hareket alanını ve kapasitesini inanılmaz boyutlara ulaştırmıştır. Bugün suyun bu denli 

hor kullanılmasına karşın şehir bu özelliğini yine de sürdürmektedir. 

 

İstanbul, binlerce yıl su kaynaklarını, derelerini ve denizlerini koruyabildi. Yapılaşmanın 

büyümesine bağlı olarak eskiden de birtakım olumsuzluklar yaşanmasına karşılık asıl problem 

1950’li yılardan itibaren başlamış ve çarpık kentleşme uğruna doğa vahşice katledilmiştir. Bu 

çarpık gelişmeden su kaynakları ve su havzaları çok etkilenmiştir. Sanayileşme ve 

modernleşme çabaları, en büyük darbeyi İstanbul’un su kaynaklarına vurmuştur. Adına 

ilerleme denilen süreç, İstanbul’un suyunu kısa sürede kurutmuştur. Denizlerini yaşanmaz 

hâle getirmiştir. Denizlerini koruyamayan kent kısa sürede derelerini de yok etti. Kimini 

kirletti kimini de betonların altına gömdü. İki önemli kaynağın yok edilmesinden sonra sıra 

üçünü önemli kaynağa doğal ve yapay gölere geldi. Eğer önlem alınmazsa bu doğal ve yapay 

göller de kısa sürede modernleşmeden (!) nasibini alacaklardır. Bir zamanlar dereleri kurutan 
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zihniyet, şimdi de su havzalarına dadanmış durumdadır. Yer altı suları da artık iyice azalmış 

durumda. Özet olarak İstanbul böyle giderse hızlı bir nüfus azalmasına uğrayacaktır. Doğayı 

ve doğanın bize sunduklarını yok etmek mümkün değildir. Gün gelir onlar eski yerlerini 

tekrar alırlar. Uygar insanlar olarak yapmamız gereken tek şey doğanın kurallarına uygun 

olarak ve onunla barışık yaşamaktır. Canlılar, doğanın da yok oluyorum diye bir kaygısı 

olmadığını jeolojik süreç boyunca çoğu kez görmüştür. Çünkü her zaman yok olan doğa değil 

canlılar olmuş, doğa kendi hâlinde gelişimine devam etmiştir hem de daha önce yaşayan 

canlıların özlemini hiç duymadan. Bize de düşen İstanbul’un su kaynaklarını korumak için 

zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olmalıdır. Yoksa kısa sürede geri dönülmez bir 

süreç başlayacaktır. 

 

1.5. Sel Öncesinde Yapılması Gerekenler 

 

1.5.1. Yerleşim Politikaları 

 

Büyük kentlerde arsa sorunu yüzünden dere yatakları yerleşime açılıyor. İçinden su bile 

akmayan bu derelerin ani yağışlarda çok kısa bir süre içinde taşabileceği kimsenin aklına 

gelmiyor. Bu nedenle yerleşim politikalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

 

1.5.2 Sigorta 

 

İlk olarak sadece sel değil, diğer doğal afetlere karşı da evinizi sigorta yaptırın. Özellikle 

arabaların kaskosu yapılırken sigortanın seli kapsayıp kapsamadığını öğrenin. 

 

1.5.3. Uyarılar 

 

Meteoroloji çok gelişti. Artık sadece hava durumunu değil, sel durumunu ve saatini de 

bildirebiliyorlar. İstanbul’da 2010 yılında meydana gelen selleri saati saatine bildirdiler ama 

bu uyarılar dikkate alınmadığı için büyük can ve mal kayıpları meydana geldi. 

 

1.5.4. Elektrik 

 

Seller ve taşkınlar sırasında elektrik çok büyük bir risktir. Küçük bir kaçak bile o anda suda 

olanların ölmelerine neden olabilir. Bu nedenle elektrik panolarının suların hemen 



 

 13 / 15 

ulaşamayacağı yükseklikte olmasında fayda var. Ayrıca ilk andan itibaren doğal gaz, elektrik 

ve su tesisatlarını kapatmakta fayda vardır. 

 

1.5.5. Su Taşmaları 

 

Sel sırasında kanalizasyondan gelen sular bazen evlere kadar girebiliyor. Bunu önlemek için 

kanalizasyon borularına tek yönlü valf taktırılabilir. Böylece suyun geri basması daha zor 

olur. 

 

1.5.6. Su İhtiyacı 

 

Sel uyarısı geldiğinde küvetleri iyice temizledikten sonra buralarda su stoklayın. 

 

1.5.7. Değerli Eşyaların Korunması 

 

Sel uyarısı aldıktan hemen sonra, değerli eşyalarınızı su altında kalmaması için üst katlara 

çıkarın. 

 

1.6. Sel Sırasında Yapılması Gerekenler 

 

• Selin başladığını gördüğünüz an dışarıdaysanız yüksek bir yere, içerideyseniz üst katlara 

çıkın. 

• Sel başladığı zaman dışarıdaysanız olduğunuz yerde kalın. Kesinlikle suya atlamayın ve 

kurtarma ekiplerini bekleyin. 

• Akan suyu sığ görüp yürümeyi düşünmeyin; önemli olan, suyun yüksekliği değil 

enerjisidir. Ne olduğunu anlamadan suların içinde kaybolursunuz. 

• Arabayla suya girmeyin. Eğer yolunuz sel suları tarafından kesiliyorsa başka bir yol 

kullanın. Derinliği 30 cm olan sel sularından araçla geçmek mümkün değildir. 

• Elektrik şokundan kaçınmak içi devrilen direklerden uzak durun. 

• Eğer sel çok ani geldiyse çok hızlı bir şekilde sadece tesisatları kapatıp üst katlara çıkın. 

Yanınıza kuru giysiler almayı unutmayın. 
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1.7. Sel Sonrasında Yapılması Gerekenler 

 

• Zararınızı iyice tespit ederek sigorta şirketine durumu bildirin. 

• Selden sonra gireceğiniz herhangi bir yapının güvenilir olduğundan emin olun. 

• Binanızda gazdan oluşabilecek bir patlamayı önlemek için ateş takmayın. 

• Evinizde hiçbir hasar gözükmese bile tesisatları kontrol ettirmeden açmayın. 

• Islanmış yiyecek, içecek ve ilaçları derhâl imha edin. 

• Evinizi çamaşır suyu ile iyice temizleyin. 

• Şebeke suyunu kullanmayın. Eğer kullanmak zorundaysanız mutlaka en az 10 dakika 

kaynatın. 
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1. AFET YÖNETİMİ 
 

1.1. Giriş 

 

Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısı nedeniyle doğa kaynaklı afetlerin, jeopolitik konumu 

nedeniyle insan kaynaklı hedeflerin merkezinde olan bir ülkedir. Depremsellik açısından 

oldukça riskli bir bölgede bulunan ülkemizde diğer doğa, insan ve teknoloji kaynaklı afetler 

de en az deprem kadar büyük bir önem taşımaktadırlar. Doğa kaynaklı afetlerin başında 

deprem geldiği için afet yönetimi denince akla ilk olarak “depremde afet yönetimi” 

gelmektedir. Oysa afet yönetimi kavramı içinde özel bir afet türü yoktur. Çalışmalar ve 

senaryolar farklı afetlere göre yapılsa da afet yönetimi aslında bir değerler bütünüdür ve tüm 

afetler için aynı şekilde uygulanır. 

 

Türkiye bir afet ülkesi olmasına rağmen ne yazık ki afet yönetimi kavramı ile ilk kez 17 

Ağustos 1999 tarihinde tanışmıştır. Yerel ve ulusal kaynakların çok çok yetersiz kaldığı bu 

deprem, ülkemizde afet yönetimi kavramının hiç bilinmediğinin en büyük kanıtıdır. Bu 

depremle ilgili birkaç gerçek olay ders sonundaki tartışma kısmında ele alınacaktır. Afetle 

tanışan ülkemiz bu kez de afet yönetimi ile kriz yönetimi kavramlarını birbirine 

karıştırmıştır. Ülkemizde birçok kişi, afet yönetiminin hâlâ afet olduktan sonra devreye 

gireceğine inanmaktadır. Oysa uygar ülkelerde, afet yönetimi çalışmaları afet gerçekleşmeden 

çok önce başlar, afet sırasında sürer ve afetin etkileri azalmaya başladıktan sonra iyileştirme 

çalışmalarının sonuna kadar devam eder. Tüm bu süreç içinde afet yönetiminin iskeletini 

oluşturan kavramlar bir zincir gibidir. Hazırlık, risk azaltma, müdahale (arama - kurtarma ve 

ilk yardım), iyileştirme ve yeniden inşa aşamalarından birinin bile zayıf kalmaması lazımdır. 

Eğer her aşama güçlü olmazsa hedef afet için yapılacak çalışmalar genellikle eksik kalır. 

Zincir ne kadar sağlam olursa olsun, zincirin gerçek gücü en zayıf halkanın gücü kadardır. 

 

Kapsamlı bir afet yönetimi için olmazsa olmaz kurallardan biri hazırlık aşamasıdır. Hazırlık 

aşaması ne kadar iyi olursa afetlerden etkilenen insan sayısı o kadar azalır. Özet olarak 

afetlere sadece afet sırasında değil afet öncesinde ve afet sonrasında da özel ilgi 

gösterilmelidir. Tüm bu yaklaşımlardan yola çıkarak afet yönetimini çok basit olarak şu 

şekilde tanımlamak mümkündür: Afet yönetimi, herhangi bir afetin önlenebilmesi için afet 

öncesinde, sırasında ve sonrasında gerekli planlamaların yapılarak afetlerin etkisini en aza 
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indirmek için yapılan çalışmalardır. 

 

1.2. Afet Yönetimi İle Kriz Yönetimi Arasındaki Fark 

 

Ülkemizde afet yönetimi ile kriz yönetimi birkaç yıl öncesine kadar sık sık karıştırılmakta ve 

kriz yönetimi ile afet yönetiminin aynı olduğu sanılmaktaydı. Ancak 17 Ağustos 1999’da 

yaşanan depremden sonra yapılan çalışmalarla bu iki kavram gerçek yerine oturmuş 

durumdadır. Kriz yönetimi, afet başladıktan sonra başlar, afetin en şiddetli olduğu dönemde 

devam eder ve afetin etkisi azaldıktan sonra sona erer. Buradan yola çıkarak kriz yönetimini 

“olası tehlikeler ve oluşabilecek risklerden en az zararla çıkmak için afetlerden önce ve 

afetler sırasında yapılacak çalışmaların tümüdür” diye tanımlamak doğru olacaktır. Yani 

olası bir afet öncesinde çalışmalar yapılır ve afet sırasında hızla uygulanır.  

 

Kriz yönetimi, aslında afet yönetiminin bir parçası olmasına rağmen özellikle afetin ilk 

anlarında afet yönetimini de kapsayacak genişliğe ulaşabilir. Bu aşamayı, yani krizi yönetimi 

aşamasını iki farklı açıdan ele almak mümkündür. Bunlardan ilki, krizi önleme aşamasıdır. 

Afet sonrasında çıkacak krizin önlenmesi için afet sırasında bölgede bulunacak yöneticilerin 

inisiyatif kullanma becerilerinin olması çok önemlidir. Bu durumlarda istenmeyen durumların 

ortaya çıkması kaçınılmazdır. Öngörülü bir kriz yöneticisi, durumu saptamayı başarırsa ikinci 

aşama olan krizi çözme aşamasını çok kolay atlatır. Örneğin; 2003 yılında meydana gelen 

Bingöl depremi sonrasında bölgeye gönderilen çadırlar zamanında dağıtılmadığı için “çadırlar 

tanıdığı olanlara veriliyor” dedikodusu çıkmış ve kent merkezinde çatışma boyutuna kadar 

gidebilecek sorunlar çıkmıştır. Afeti yönetenlerin çok kısa süre içinde şoktan çıkmaları ve 

krizi çözmek için sorunları saptayarak verileri değerlendirip krizi büyümeden önlemeleri 

gerekir. 

 

Olayın boyutları afete dönüşecek izlenimi veriyorsa hemen bir kriz masası kurularak kriz 

yönetimi için çalışmalar başlatılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kriz 

masasını yönetenlerin işin ehli olmalarıdır. Kriz masası kriz üreten bir yer değil, çözüm üreten 

bir yer olarak görev yapmalıdır. 

 

Kriz yönetimi konusunda çeşitli yönetmelik ve yönergeler yayınlanmış ve bu konuda önemli 

adımlar atılmıştır. Afet bölgelerinde oluşturulacak kriz merkezleri, bu yönetmelik ve 

yönergelere göre kurulmaktadır. Sistemin başında ise Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 
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bulunmaktadır. 

 

Özetle kriz yönetimi; afet yönetiminin aşamalarından biridir ama kriz anında kriz yönetiminin 

boyutları afet yönetimini de içine alacak şekilde genişleyebilir. 

 

1.3. Afet Yönetiminin Aşamaları 

 

Modern dünyada, yüzlerce yıl afetlere maruz kalan ülkeler, zamanla ortak bir dil birliği 

oluşturarak afet yönetimini afet oluşmadan önce, afet sırasında ve afet sonrasında yapılacaklar 

şeklinde üç ana unsur altında ele almışlardır. Zamanla afet öncesinde yapılan zarar azaltma 

çalışmalarının en az afet sırasında yapılacak müdahaleler kadar önemli olduğu görülmüştür. 

Afet öncesi yapılan çalışmalar, afet sırasındaki çalışmaları doğrudan etkilemektedir. Afet 

yönetimi modeli, birbirine kenetlenmiş bir zincirin halkası gibidir. Zincirin halkaları sağlamsa 

yöntem çok başarılı, zincirin halkaları sağlam değilse yöntem çok başarısız olabilir. Başarı 

kriteri, tamamen iyi bir planlama ve bu planların çok iyi uygulanmasından geçmektedir. 

 

1.3.1. Risk Azaltma (Zarar Azaltma) 

 

Bu aşama; tehlikeyi tüm açıklığıyla ve kapsayacağı alanın boyutuyla birlikte ortaya koyarak 

afet sırasında büyük bir can ve mal kaybının olmaması için yapılacak her türden çalışmayı ve 

önlemleri kapsar. Bu aşamanın sağlıklı olup olmaması, afet aşamasında işlerin çok iyi gidip 

gitmemesini doğrudan etkiler. Yeni yönetmelik ve genelgelerin çıkarılması, afet risk 

haritalarının çıkarılması, afetle ilgili her türlü teknik çalışmaların hazırlanıp raporlanması, afet 

gözlem istasyonlarının kurulması, malzeme ihtiyaçlarının belirlenerek bunların hızla 

sağlanması, sağlık hizmetlerinin nasıl verileceği, afetten etkilenecek insanların konaklayacağı 

çadır alanlarının belirlenmesi, bilimsel araştırmalar için destek sağlanması, mühendislik 

çalışmalarının sağlıklı yürümesi, afet riski olan bölgelerde veya binalarda afet riskinin en aza 

indirilmesi ve yapılan çalışmaların her aşamasının kamuoyu ile paylaşılması aşamalarını 

kapsar. Türkiye bu konuda çok önemli aşamalar kaydetmesine rağmen bu başarı bölge 

düzeyinde kalmakta ve bazı bölgeler çok iyi hazırlanmasına rağmen bazı bölgelerin 

çalışmaları ne yazık ki kâğıt üzerinde kalmaktadır. 
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1.3.2. Hazırlık Aşaması 

 

Risk azaltma çalışmalarının sağlıklı sonuçlanmasından sonra, ikinci aşama olan toplumu afete 

hazırlama aşamasına geçilir. Bu aşamada, bir afet oluştuğu zaman toplumun nasıl tepki 

vereceği planlanır. Amaç, ortaya çıkacak olumsuz etkilerin yol açacağı zararları çok hızlı ve 

sağlıklı bir müdahaleyle minimum düzeyde tutmaktır. Bu aşamanın en önemli çalışması 

eğitim çalışmalarıdır. Bu eğitim çalışmalarının afet yönetiminde çalışacak veya afet yönetimi 

planlarını hazırlayacak personelin eğitiminden, kamu ve sivil toplum örgütlerinin afet 

sırasında çalışacak personelinin ve halkın eğitimine kadar büyük bir kapsama alanı olmalıdır. 

Hazırlık aşamasının iyi geçmesi, müdahale aşamasında çıkacak birçok sorunun en hızlı 

şekilde çözülmesine neden olacak ve afet hafif atlatılabilecektir. 

 

1.3.3. Müdahale (Arama - Kurtarma, İlk Yardım ve Yardım Aşaması) 

 

Afetin en kritik ve en önemli aşamasıdır. Artık afet gerçekleşmiş ve tepki dönemi başlamıştır. 

İlk iki aşamayı sağlıklı planlayan toplumlar, bu aşamayı çok kolay atlatabilirler. Eğer ilk 

aşamalar başarısız ise bu aşamada afet büyük bir krize dönüşebilir. Böyle bir durumda kriz 

masası çalışanlarına çok büyük görevler düşmektedir. İlke olarak kriz masası çalışanlarının 

afete uğramamış olması tercih edilir. Çünkü afete maruz kalmış bir birey sağlıklı düşünemez 

ve kriz masası kısa sürede çözüm üreten değil kriz yaratan bir sisteme dönüşür. Doğrusu, kriz 

masasının dışarıdan gelecek insanlarca yönetilmesidir. Ancak afetin ilk aşamalarında bu 

olamayabilir. İlk ekiplerin bölgeye vardıkları anda, bölge idarecilerinin de onayını alarak kriz 

masasının yönetimini üstlenmeleri gerekir. Çünkü burada amaç; çok kısa bir zaman dilimi 

içinde çok faza can kurtarmak ve hayatın akışını normale en yakın bir duruma getirmektir. Bu 

nedenle kriz masası çok iyi yönetilmelidir. Bu aşamaya ilk müdahale, zor durumda kalanların 

kurtarılması, yaralıların tedavisi, ağır yaralıların nakli, afetzedelerin beslenme, barınma ve 

sağlık sorunlarının çözülmesi konuları girer. Eğer hazırlık aşamasında halk iyi bir ilk yardım 

ve basit arama - kurtarma eğitimi almışsa bu aşama daha kolay atlatılabilir. Çünkü özellikle 

depremde kurtarılanların sadece %3 gibi küçük bir kısmını arama - kurtarma ekipleri 

kurtarmıştır. Geri kalanların tümü enkazdan komşuları tarafından çıkarılmıştır. İlk 72 saatin 

çok çok önemli olduğu depremde insanların eğitiminin olumlu bir tepki yarattığı ortadadır. 

Müdahale aşaması kısaca; ilk haber alımı ve bölgeye ulaşım, güvenliğin sağlanması, varsa 

yangınların söndürülmesi, gereksinimlerin belirlenmesi, sağlık ekiplerinin devreye girmesi, 

arama – kurtarma ekiplerini çalışması, haberleşmenin sağlanması, tahliye, geçici barınma 
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alanlarının korunması, yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak sağlanması, çevre sağlığının 

düzenlenmesi, hasar tespiti ve tehlikeli yıkıntıların hızla kaldırılması aşamalarını kapsar. 

 

1.3.4. İyileştirme 

 

Bu aşamada artık afetin kaotik etkileri azalmış ama kriz yönetimi devam etmektedir. Artık 

hem kriz yöneticileri hem de afetzedeler daha sağlıklı kararlar verebilmektedirler. Bu 

aşamanın ana hedefi; afet bölgesinde haberleşme, ulaşım, su, elektrik, uzun süreli barınma, 

eğitim, yaşamın normale dönmesi için sosyalleşme çalışmaları gibi birçok ana konuyu 

kapsamaktadır. Arama - kurtarma çalışmaları yerini insanları sosyal yaşama hazırlama 

çalışmalarına bırakır. 

 

1.3.5. Yeniden İnşa 

 

Bu aşama, afet yönetiminin en son ama en karmaşık aşamasıdır. İnşa kelimesi sadece bina 

yapımı için değil, her türlü psikolojik ve sosyolojik destek için de geçerlidir. Afetzedeler, 

artık normal yaşama dönmüşler ve önceliklerini belirlemeye başlamışlardır. Burada yapılacak 

çalışmalarla afetzedelerin yaşam standartların en azından afet olmadan önceki durumlarına 

getirmek amaçlanmalıdır. 



 

 

 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

 

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ  

AUZEF 

 

 

 

 

  

Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine 

aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya da yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek 

alıntı yapılabilir. 



 

 2 / 13 

  

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL: ORTAK DERS 

  

BÖLÜM: ORTAK DERS 

  

DERSİN ADI: AFET KÜLTÜRÜ 

  

DERS NOTU YAZARININ 

ADI ve SOYADI: 
YARD. DOÇ. DR. YILDIRIM GÜNGÖR 



 

 3 / 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. HAFTA 

DERS NOTU 

 

  



 

 4 / 13 

İÇİNDEKİLER 

 

1. YANGIN 

1.1. Giriş 

1.2. Bazı Tanımlar 

1.2.1. Ateş 

1.2.2. Alev 

1.2.3. Duman 

1.2.4. Gazlar 

1.2.5. Işık 

1.2.6. Isı 

1.2.7. Yangın 

1.3. Yangın Sınıfları 

1.3.1. A Sınıfı Yangınlar 

1.3.2. B Sınıfı Yangınlar 

1.3.3. C Sınıfı Yangınlar 

1.3.4. D Sınıfı Yangınlar 

1.4. Yangının Sırasında Meydana Gelebilecek Olaylar 

1.4.1. Yanma 

1.4.2. Sıcaklık 

1.4.3. Parlama 

1.4.4. Patlama 

1.4.5. Çökmeler 

1.4.6. Duman 

1.4.7. Elektrik 

1.5. Yangından Önce Yapılması Gerekenler 

1.6. Yangın Sırasında Yapılması Gerekenler 

 

  



 

 5 / 13 

1. YANGIN 
 

1.1. Giriş 

 

Yangın, çok fazla önemsenmeyen bir olaydır. Ülkemizde her yıl çıkan binlerce yangında 

birçok insan yaşamını kaybetmekte ve milyarlarca dolar ekonomik zararlar meydana 

gelmektedir. Yaz mevsiminde görülen orman yangınları ise yaz aylarının kâbusu 

durumundadır. Her yıl dikkatsizlik veya ihmal yüzünden her yıl yüzlerce hektar ormanımız 

yangın yüzünden yok olmaktadır. Oysa biraz dikkatli olunsa ve yangının ilk çıktığı birkaç 

dakikalık zaman zarfında müdahale edilebilse çıkan yangınların büyük bir kısmı daha alev 

hâlindeyken söndürülebilir. Yangın, son derece hızlı yayılabilen bir afettir. Örneğin; bir 

odadaki kanepe tutuştuğunda sadece iki dakikada ateş topu hâline gelebilmektedir. Bu tür bir 

yangının ilk 30 - 40 saniyesi içinde yapılacak bir müdahale yangının büyümeden 

söndürülmesi için yeterlidir. Yine büyük kent yaşamı içinde yangın çıkabilecek sektör 

sayısının çok fazla olması kentlerdeki yangın riskini artırmaktadır. Örneğin; İstanbul, kent 

içindeki benzin istasyonları, kozmetik depoları, tüpçüler, ekmek fırınları, fabrikalar gibi 

tesisler yüzünden dünyada yangın riski en çok olan kentlerin başında gelmektedir. Büyük 

kentlerdeki itfaiyeler, herhangi bir yangın anında hemen müdahale edebilme kapasitesine 

sahiptirler. Ancak modern toplumlarda, itfaiyenin her yangına gitmemesi için ciddi çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında toplumun yangına hazırlanması ve yangın konusunda 

bilinçlendirilmesi gelmektedir. Çünkü ilk müdahale, yangının büyümesini engelleme 

açısından çok önemlidir. Yangın eğitimlerinin artırılması ve yangın konusunda bilinçli 

bireylerin oluşması itfaiyenin yükünü büyük ölçüde azaltacaktır. Bunun gerçekleşmesi için 

bireylerin yangın çıkmaması için hangi tedbirleri almaları gerektiğini ve bir yangın anında 

nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeleri gerekmektedir. Bu tedbirlerin başında ise yangın 

tüpünün kullanımını öğrenmek gelmektedir. Bir yangının yangın tüpüyle söndürülemeyecek 

hâle gelmesi için sadece bir dakika gerektiğinden ilk müdahale açısından yangın tüpünün 

doğru kullanılması çok önemlidir. 
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Fotoğraf 1: Ev Yangını 

 

1.2. Bazı Tanımlar 

 

1.2.1. Ateş 

 

Yanma olayını başlatan, somut olarak gösteren bir terimdir. Yangın ateşle başlar ve ateşin 

tamamen söndürülmesi ile sona erer. Yemek yapmak, ısınmak, sanayi ürünlerini üretmek gibi 

amaçlar için yakılan ateşler yararlı ateşlerdir. Bu yararlı ateşlerin çeşitli ihmal ve 

dikkatsizlikler sonucunda kontrolden çıkması sonucunda yangınlar meydana gelir. 

 

1.2.2. Alev 

 

Yanma olayı gerçekleşirken görülen ve ısınan yanıcı maddeden ayrılan, ateşin ana merkezini 

oluşturan kor durumundaki malzemenin birkaç santim üzerinden başlayarak birkaç metre 

üzerine kadar çıkabilen durumu anlatan bir terimdir. Alevin tepe noktası, yangının boyutu 

hakkında çok fazla bilgi verebilir. Yangın söndürme sırasında ilk müdahale edilmesi 

gereken nokta alevin gözlenebildiği en yüksek nokta değildir. Tam tersine yangının 

merkezine müdahale edilmesi gerekir. 

 

1.2.3. Duman 

 

Yangında en çok ölüme yol açan maddedir. Yangında ölenlerin büyük bir çoğunluğu ne yazık 

ki dumandan boğularak yaşamlarını kaybetmişlerdir. Yanan maddenin türüne bağlı olarak 
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duman bazen zehirleyici de olabilmektedir. Bu denli önemli olmasına rağmen yangın 

çalışmalarında duman hep geri plana atılmaktadır. 

 

1.2.4. Gazlar 

 

Gazlar yanma sonucunda ortaya çıkar. Gazlar da tıpkı duman gibi yanıcı maddeye göre 

farklılık gösterirler. Havadan hafif olan gazlar dumanla hareket ederken havadan ağır olan 

gazlar yer yüzeyine yakın hareket ederler. 

 

1.2.5. Işık 

 

Yanma sonucunda ortaya çıkar. Işığın kaynağı ise yanma sırasında ortaya çıkan alevdir. 

 

1.2.6. Isı 

 

Yanıcı bir maddenin yanması için gerekli olan üç maddeden biridir. Ortamdaki ısı miktarı 

yangının çıkıp çıkmayacağının en önemli işaretidir. Yangının çıkması için mutlaka ısı 

gereklidir. Yanma olayının tam olarak başlayabilmesi için gerekli ısı miktarı yanıcı maddenin 

özelliğine göre değişiklik gösterir. 

 

1.2.7. Yangın 

 

Isı, yanıcı madde ve oksijenin bir araya gelmesi ile başlayan kimyasal reaksiyona yanma 

denir. Yanmanın kontrol dışı gelişen ve önlenemeyen kısmına ise yangın adı veriliyor. 

Yangının çıkması için ısı, yanıcı madde ve oksijenin bir tarafta olması gerekir. Bu üçlüden 

biri elenirse yangın çıkmaz. Bu üçlünün oluşturduğu şekle de yangın üçgeni adı verilir (Şekil 

1). Kısacası yangın çıkması için yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada olması gerekir. Bu 

üçlüden birinin eksik olması yangının çıkmasını önleyebilir. Ortamda ısı ve oksijen bulunsa 

bile yanıcı madde olmadığı takdirde yangın çıkmaz. Yanıcı maddeler de katı, sıvı ve gaz 

hâlinde olabilir. Yanıcı maddenin türü ve miktarı yangına müdahaleyi doğrudan etkiler. 

Yangının çıkması için gerekli ısı miktarı ise yanıcı maddenin niteliğine göre bazen artar, 

bazen azalır. Yangın üçgeninin bir köşesi oksijendir. Isının gücü ne kadar fazla olursa olsun 

yanıcı madde ve oksijen olmadan alev alamaz. Eğer bir ortamda yanıcı madde ile bu 

maddenin yanması için yeterli ısı miktarı olsa bile eğer ortamda yeterli oksijen yoksa yangın 
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çıkması olanaksızdır. 

 

 
Şekil 1: Yangın Üçgeni 

 

1.3. Yangın Sınıfları 

 

Yangın sınıflaması, yanan maddenin cinsi göz önüne alınarak yapılır. Bu sınıflama, yangına 

müdahale etme ve hızla söndürme açısından çok önemli bir sınıflamadır. Yanan maddenin 

türü bilinmediği takdirde yangın hızla büyümekte ve ilk müdahale zamanında yapılamadığı 

için kısa sürede ciddi bir can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Doğru müdahale için yangın 

riski olan bölgedeki malzemenin yani yanıcı madde veya maddelerin çok iyi saptanması ve 

tedbirlerin de buna göre alınması gerekir. Yangının bir afet hâline dönüşmemesi için doğru ve 

hızlı müdahale çok önemlidir. Yangının sınıflaması için tek bir uluslararası standart yoktur. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Almanya’da uygulanan farklı iki standart mevcuttur. 

Ancak sınıflamalar, genellikle birbirinden çok küçük farklarla ayrılmaktadır. Bu durum da 

müdahale açısından büyük bir sorun yaratmamaktadır. Türkiye’de yangın sınıflaması mevcut 

yönetmelikler tarafından dört ana grupta toplanmaktadır. Bu sınıflamanın iyi bilinmesi 

yangıma müdahale açısından çok önemlidir. 
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1.3.1. A Sınıfı Yangınlar 

 

Bu tür yangınlar, etrafımızdaki katı maddelerin yanması sonucunda ortaya çıkan yangınlardır. 

Tahta, kâğıt, kumaş, plastik ve kauçuk gibi maddelerden oluşan sıradan yanıcı maddeler bu 

gruba girmektedirler. A sınıfı yangınlar, dünyada en çok görülen yangın türlerini başında 

gelmektedir. 

 

1.3.2. B Sınıfı Yangınlar 

 

Yanıcı sıvıların ön planda olduğu yangınlardır. Benzin, mazot, çeşitli yağlar, boya ve tiner 

gibi yanıcı ve parlayıcı maddeler bu sınıfa girmektedir. Bu tür malzemeler, oksijenini söz 

konusu sıvıların derinlerine ulaştıramadığı için yüzeyden tutuşur ve yanar. Yangının 

çıkmasının ana nedeni, bu sıvıların buharlarının tutuşmasıdır. 

 

1.3.3. C Sınıfı Yangınlar 

 

Her türlü yanıcı gazlar bu sınıfa girmektedir. 

 

1.3.4. D Sınıfı Yangınlar 

 

Yanabilen metallerin tutuşması ile meydana gelen yangınlardır. Alüminyum, magnezyum ve 

titanyum gibi metallerden kaynaklanan yangınlar bu sınıfa girerler. Elektrikle ilgili yangınlar 

bu sınıfa girmesine rağmen bazı yangın tüpü üreticileri elektrik kaynaklı yangınlar için E 

sınıfı diye ayrı bir sınıflama da yapmaktadırlar. 

 

1.4. Yangının Sırasında Meydana Gelebilecek Olaylar 

 

1.4.1. Yanma 

 

Yanma, yangının en doğal etkisidir. Yangın sırasında insanlar ve eşyalar yanarak yangın 

olayının bir afete dönüşmesine neden olabilir. Yanmadan dolayı insan vücudunda çeşitli 

yaralar açılarak kısa sürede hayati tehlike yaşanabilir. Yangın sırasında ev ve işyerlerinde 

mobilya ve halı gibi ev eşyaların yanmasında önemli bir risk vardır. Bu tür eşyalarda yanma 

içlere kadar ilerlediği için yangın söndürülse bile eşyalar içten içe yanmaya devam edebilir. 
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Bu nedenle yanan bu tür cisimleri söndürdükten sonra dikkatle izleyerek yeniden tutuşmaları 

önlenmelidir. Amatör yangın söndürücüler yani evlerinde yangın tüpü bulunan kişiler, bu tür 

malzemeleri yangın tüpüyle söndürdükten sonra alevlerin sona ermesi ile yangının tamamen 

söndüğünü sanabilirler. Bu tür malzemelerin derin dokularındaki yangının devam ettiğini 

bilmedikleri için kısa bir süre sonra bir yangınla daha karşılaşacaklardır. Eğer bir önceki 

yangını söndürmek için eldeki tüm olanaklar kullanılmışsa yeni yangını söndürmek zor belki 

de imkânsız olacaktır. Ortamdaki kesif yangın kokusu, eşyalardaki içten yanmadan dolayı 

açığa çıkacak yangın kokusuna karışacağı için içten yanmayı anlamak çok zordur. Yangının 

en önemli aşaması olan yanmayı önlemek veya iyice yok etmek için söndürmeden sonra 

mutlaka soğutma çalışması yapılmalıdır. Eğer soğutma yapılmazsa küçük bir parçadan bile 

tekrar yangın çıkması olasılığı çok fazladır. Yangını söndüren birinin en kısa zamanda 

itfaiyeye haber vermesi de gerekli ve önemli bir adımdır. 

 

1.4.2. Sıcaklık 

 

Yangının doğal etkilerinden biri de sıcaklıktır. Sıcaklıktan ısıyla direkt temas hâlinde olan 

insan vücudu büyük zarar görmektedir. Ancak bazen temas etmemesine rağmen ısı, insan 

vücuduna olumsuz etkiler yapabilmektedir. Isı insanın dayanma sınırını geçmeye başlayınca 

insan vücudunda çeşitli tahribatlar görülmeye başlar. Örneğin; kalp ritminin bozulması, soluk 

almakta zorlanma, aşırı su kaybı, protein pıhtılaşması, sıcak hava solunduğu için akciğerlerde 

tahribat, beyin hücrelerinde ölümler bunlardan bazılarıdır. Bu olumsuzlukların tek nedeni 

insan vücudunun yüksek sıcaklığa çok uzun süre dayanamamasıdır. Böyle bir durumda insan 

vücudu alevle doğrudan temas etmese bile sıcaklığın aşırı artması ile yaşamsal problemler 

yaşayabilir. İnsan vücudunun ısıya verdiği tepki Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

 

Isı Derecesi Dayanma Süresi 

65 0C İnsan vücudu bu sıcaklığa sınırlı bir süre dayanabilir. 

120 0C İnsan vücudu bu sıcaklığa en fazla 15 dakika dayanabilir. 

124 0C İnsan vücudu bu sıcaklığa sen fazla 5 dakika dayanabilir. 

177 0C İnsan vücudu bu sıcaklığa sadece 1 dakika dayanabilir. 

Çizelge 1: İnsan Vücudunun Çeşitli Isılardaki Tepkisi 
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1.4.3. Parlama 

 

Parlama, buhar çıkarabilen yanıcı maddelerden çıkan buharın aniden alev almasıyla ortaya 

çıkar. Diğer tutuşmalara göre parlama ortam içinde çok hızlı gerçekleşir ve parlamanın ilk 

aşamadaki etkisi de çok fazla olur. 

 

1.4.4. Patlama 

 

Yangın esnasında meydana gelen en büyük tehlike patlamalardır. Bunun nedeni; yangın 

yerinde bulunabilecek patlayıcı maddelerin yanı sıra gaz kaçakları ve hiç hesapta olmayan 

patlamalar çok büyük tahribatlar yaratmaktadır. Sebebi ne olursa olsun patlamalar, yangın 

sırasındaki söndürme ve kurtarma çalışmalarını aksatmaktadır. Bu nedenle işyerlerinin ve 

evlerin yangın planlamasında mutlaka patlama riski göz önüne alınmalıdır. 

 

1.4.5. Çökmeler 

 

Yangınların olumsuz etkilerinden biri de yapıların yangının etkisine dayanamayarak 

çökmesidir. Bunun en trajik örneklerinden biri de 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz Kuleler’e 

yapılan saldırıdır. Saldırı sonrası çıkan yangınlardan sonra binalar çökmüş ve 2000 civarında 

insan yaşamını kaybetmiştir. Bina çökmelerinin en büyük nedeni; yangın esnasında yavaş 

yavaş veya aniden artan bir sıcaklık bina çökmelerine neden olmaktadır. Genellikle çöken 

binaların metal aksamlı olduğu sanılır. Oysa beton, döküm, taş, biriket tuğla ve ahşap 

yapıların tümü ısı karşısında başkalaşıma uğrar, ısıya direnemez ve çökerler. 

 

1.4.6. Duman 

 

Yangın sırasında meydana gelen ölümler alev, ısı ve diğer etkenler yüzünden değil daha çok 

duman yüzünden olmaktadır. Dumanla dolu bir oda, alev dolu bir oda kadar tehlikelidir. 

Yanan maddenin cinsine göre duman içindeki zehirli maddeler canlılar için öldürücü 

olabilmektedir. Dumandan kurtulmanın tek yolu, duman dolu yerlerden uzak durmaktır. 

Yanmanın ilk aşamasında meydana gelen dumanda havadan hafif gazlar hâkimse duman önce 

tavanda birikir daha sonra yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başlar. Ancak havadan daha ağır 

olan bazı gazlar da hızla taban seviyesinde yoğunlaşacaktır. Her iki durumda da dumanın 
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yoğunlaştığı bölgede bulunan insanların hızla tehlikeli bölgeyi terk etmeleri gerekir. Duman 

içindeki gazlar tahriş edici gazlar, boğucu gazlar ve zehirleyici gazlar olarak üçe ayrılır. 

 

1.4.7. Elektrik 

 

Yangın çıkan bir yerdeki en önemli tehlikelerden biri elektriktir. Örneğin; gaz kaçağı olan bir 

bölgede tesisatın uygun olmaması nedeniyle meydan gelen bir kıvılcım, büyük yangınların 

çıkmasına neden olur. Kontaktan çıkan elektrik yangınları kablolardan hızla ilerleyerek diğer 

odalara da hızlı bir şekilde yayılabilir. Yangının elektrikten çıktığını bilmeyenlerin suyla 

müdahalesi ise olayın boyutunu trajik hâle getirebilir. Su elektriği iletmesiyle yaşanacak 

çarpılmalar ölüme yol açabilir. Elektrik yangınlarında mutlaka yangın tüpü ile müdahale 

etmek gerekir. Yanma sırasında elektrikli cihazların açıkta kalan kabloları da ciddi risk 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yangın çıktığı zaman ilk yapılacak şeylerden biri şalteri indirerek 

elektrik riskini bertaraf etmektir. 

 

1.5. Yangından Önce Yapılması Gerekenler 

 

• Acil durum telefonlarını öğrenin. İtfaiyeye nasıl haber vereceğinizi, ne söyleyeceğinizi 

önceden planlayın. 

• Mutlaka yangın eğitimi alın. Bu konuda sivil toplum örgütlerinin veya itfaiyelerin yangın 

eğitimi programlarına katılın. 

• Her yıl evinizin veya binanızın elektrik bağlantılarını kontrol ettirin. 

• Mutfakta davlumbaz filtrelerini her yıl değiştirin. 

• Apartmanınızın bacalarını her yıl mutlaka temizletin. 

• Evde çocuk varsa kibrit ve çakmak gibi yakılması kolay olan ateşleyicileri çocukların 

ulaşamayacağı yerlere koyun. 

• Bir yangın sırasında nasıl davranmanız gerektiğini çok iyi öğrenin. 

• Evinizde mutlaka yangın tüpü ve yangın battaniyesi bulundurun. 

• Mutfak penceresinin ocağa uzaklığına dikkat edin. Rüzgâr sırasında perdeler ocağa 

yaklaşarak tutuşabilir. 

• Yangın tüplerini kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirin. Bunu yaparken yangın tüpü 

yerleştirme kurallarını uygulayın. Yani az riskli bölgelerde her bağımsız bölüme 1 adet ve her 

200 m2ye 1 adet, birçok riski barındıran bölgelerde her bağımsız bölüme 2 adet ve her 200 
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m2ye 2 adet yangın tüpü yerleştirin. 

• Yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlayın. 

• Yangın tüplerinin duvarda 1,5 metre yükseklikte ve açıkta olmasını sağlayın. 

• Binanızda yangın alarmı varsa komşularınızla birlikte yangın alarmı duyulduğu zaman 

nasıl hareket edeceğinizi planlayın. 

 

1.6. Yangın Sırasında Yapılması Gerekenler 

 

• Herhangi bir duman ve yanık kokusu hissettiğinizde soğukkanlı davranın ve kontrol edin. 

• Eğer bir alev gördüyseniz bir yangın tüpüyle müdahale ederek hemen söndürün. Küçük bir 

alevin 1 - 2 dakika içinde büyük bir yangına dönüşebileceğini unutmayın. Söndürdükten sonra 

yeniden tutuşmaması için soğutma yapın. Eğer sönmediyse itfaiyeye haber verin. 

• Yangının çıktığı yerin açık adresini ve bina tipini mutlaka belirtiniz. 

• Eğer binanızda yangın alarmı varsa hemen butona basın. 

• Eğer yakınsanız elektik şalterini indirin ve doğal gaz vanasını kapatın. 

• Asla asansöre binmeyin. 

• Komşularınızı unutmayın. 

• Yangınlarda ölümlerin çoğu alevlerden değil, dumandan olur. Bu nedenle yoğun bir duman 

birikimi olmaya başladığında bulunduğunuz yeri terk edin. 

• Eğer yangın her tarafı sarmışsa ve size kaçacak yer bırakmamışsa battaniye ve benzeri 

malzemeleri ıslatarak bir odaya girin ve kapı kenarlarının iyice kapatın. Bu davranış, dumanın 

içeri girmesini kısa bir süreliğine de olsa önleyecektir. 

• Bu sırada pencereden gözükerek orada olduğunuzu belli edin. 

• Eğer bulunduğunuz yerde sadece duman varsa bir bezi iyice ıslatarak ağzınızı bu bezle 

kapatın ve sürünerek ortamdan uzaklaşın. Çünkü duman çoğunlukla yukarıda kalır. 

• Binadan çıktıktan sonra asla geri dönmeyin. 
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1. KENTLEŞME 
 

Kentleşme kavramı, günümüzden 5000 yılı aşkın bir süre önce Mezopotamya’da ortaya çıktı. 

Sanayi devrimiyle birlikte kentlerin gelişmesi olağanüstü bir güç kazandı. Ünlü ütopyacı 

yazar Thomas Moore, kırdan kente göçü “koyunlar insanları yedi” sözüyle anlatmıştı. 

1800’de kentli nüfus 30 milyondan azdı; bundan 100 yıl sonra 200 milyonu çoktan geçmişti. 

Bugün ise 2 milyarı aşmaktadır. Ülkelerin çoğu, kentsel alanı tanımlamak için üç dizi ölçüte 

başvurur. Bunların en yaygını, bir merkezde yığılmış nüfusun asgari ölçüde yoğunlaşmasıdır 

ama esas alınan eşikler ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterir. 

 

İkinci ölçüt, kentlerin işlevini hesaba katar. İdari işlevleri (Moğolistan’daki gibi) veya daha 

genel olarak tarım dışı etkinliklerin yoğunlaşmasını kapsar (faal erkek nüfusun üçte ikisinden 

fazlasının tarım sektörü dışında istihdam edilmesinin zorunlu olduğu Ürdün gibi). 

 

Bazı tanımlar, Nepal ve Çekoslovakya’da olduğu gibi, hizmet etkinlikleri üzerinde durur (Bu 

ülkelerde kentlerin en az beş doktor, bir eczacı, 20’den fazla yatağı olan bir otel gibi 

imkânlara sahip olması gerekir.) Yapılanmış alanın yoğunluğu, yapıların büyüklüğü, 

sokakların kaplanmış olması, aydınlatılmış meydanlar gibi görsel ölçütlere başvurur. 

 

1.1. Kentleşmede Yer Seçimini Belirleyen Unsurlar 

 

Kentleşme sürecinde yer seçimini etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler sırasıyla 

aşağıda verilmektedir. 

 

• Su kaynaklarına yakınlık, 

• Taş ocaklarına ve madenlere yakınlık, 

• Fayların konumu, 

• Bölgenin litolojisi, 

• Ulaşım imkânları, 

• Hizmet ve altyapı varlığı, 

• İklim, 

• Yeryüzü şekilleri, 

• Toprak, 
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• Ekonomik kaynaklar. 

 

1.1.1. İklim 

 

Dünya’da orta kuşak karalarında iklim koşulları uygun olduğundan nüfus fazla iken çöllerde, 

kutup bölgelerinde, bataklıklarda ve yüksek dağlık alanlarda iklim şartları uygun 

olmadığından nüfus çok azdır. 

 

 
Şekil 1: Türkiye’nin İklim Haritası 

 

Dünya ölçeğine ve ülke ölçeğine bakıldığında, yerleşim yerleri iklim şartlarına bağlı olarak 

tercih edilmekte ve nüfus yoğunlukları da değişmektedir. 

 

1.1.2. Yeryüzü Şekilleri 

 

Dağlık, çok engebeli ve yüksek sahalar; yerleşmelerin kurulmasını ve gelişmesini önemli 

ölçüde engellemektedir. Buna karşılık, düz ovalık alanlarda tarım, ulaşım ve sanayi 

faaliyetleri daha çok geliştiğinden nüfus fazladır. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 

nüfus yoğunluğu az iken Marmara ve Ege bölgelerinde nüfus yoğunluğunun fazla olması 

buna en iyi örnektir. 
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Şekil 2: Türkiye’nin Topoğrafya Haritası 

 

1.1.3. Toprak 

 

Verimsiz toprakların bulunduğu yerler, nüfusça fakir iken (Tuz Gölü çevresi) verimli 

toprakların bulunduğu yerler nüfusça zengindir. (Çukurova ve Ege ovaları gibi). 

 

1.1.4. Ekonomik Kaynak 

 

Ekonomik kaynakların fazla olduğu, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu, maden ve 

enerji kaynaklarının çok bulunduğu yerlerde nüfus yoğunluğu artmaktadır. Ülkemizde 

Marmara Bölgesi ile Zonguldak, Karabük, Ereğli, Batman gibi merkezlerin nüfusça yoğun 

olmalarının sebebi ekonomik kaynakların çok olmasıdır. Ekonomik kaynakların yetersiz 

olduğu bölgelerde halk, geçimini temin etmek için göç etmekte ve bu bölgelerin nüfusları 

azalmaktadır. 
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1.1.5. Su Kaynakları 

 

Tarım, günlük kullanım, sulama, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında suyun önemi 

büyüktür. Çok eski zamanlardan beri insanlar hep suyun olduğu yerlere yerleşmişlerdir. 

 

Bedenimizin ortalama %70’i sudan oluşur. Su, yaşamımızın sürdürülmesi için gereken temel 

besinlerdendir. Bedenimizin ısı dengesi, hücre içi yaşamın devamı, besinlerin yakılması ve 

sindirilmesi suya bağlıdır. Suyun az alınması hâlinde, ciddi sağlık sorunlarına kapı açılmış 

olur. Bu yüzden yerleşim alanı seçiminde su kaynaklarına yakınlık en önemli etkendir. 

 

1.1.6. Taş Ocakları ve Maden Yataklarına Yakınlık 

 

Bir zamanlar Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olan Konya’nın yerleşim tarihi, Can 

Hasan, Çatalhöyük ve Erbaba kazılarının sonuçlarına göre Neolitik Çağa (M.Ö. 8000 - 5500) 

kadar uzanır. Çumra, Karaman, Seydişehir, Beyşehir dolaylarındaki alanlarda yaşayanlar 

yerleşik hayata geçerek tarım ve avcılığı benimsemiş, kendini savunabilmek için taştan çeşitli 

savaş aletleri yapmışlardır. Konya, büyük kentleşme evrimine maden devriyle başladı. M.Ö. 

3000’de Alâeddin Tepesi’ne yerleşip güvenliğini sağlayarak kendisini dış etkenlerden korudu 

ve yüzyıllar boyunca bağımsız yaşadı. Aynı zamanda insanların barınma ihtiyacının 

giderilmesinde ev ve barınak yapımında da maden ve taş ocaklarına yakınlık önemli bir role 

sahiptir. 

 

Türkiye’de sanayi nereye yerleşir ise, işçi talebi yaratmakta ve buna bağlı olarak da insanlar 

bu yerlere yerleşmektedirler. 

 

1.1.7. Fayların Konumu ve Litoloji 

 

Kentleşmede fay hatlarına yakınlık, şüphesiz göz ardı edilemeyecek bir olgudur. Bölge 

litolojisi, fay varlığı dikkate alınmadan inşa edilen yapılarda ve kurulan kentlerde 1999 

yılında ve Türkiye’de yaşanan çok sayıda afette olduğu gibi ciddi can ve mal kaybı ile 

sonuçlanmıştır. Afetlerde yaşanan tecrübeler ile Türkiye’de afet bilincinin ve yer bilimlerinin 

önemi artmıştır. Bu kapsamda yer altı şartları, litolojik özellikler ve fayların durumu göz 

önüne alınarak kentleşme süreci oluşturulmaktadır. Fayların konumu ve oluşturabileceği 
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depremlere göre Türkiye için bir deprem risk haritası oluşturulmuştur. Yerleşim yerleri de bu 

kapsamda oluşturulmaktadır. 

 

 
 

1.1.8. Ulaşım ve Altyapı 

 

Ulaşım ve kara yolları alanındaki gelişime paralel olarak köyden kente göç de kolaylaşmıştır. 

Bulundukları yerlerde yaşama ve geçinme zorlukları ile karşılaşan insanlar, çalışma 

koşullarının daha fazla olduğu kent merkezlerine doğru gelmişlerdir. Ulaşımda yaşanan 

gelişmelerin yanında, haberleşme alanında sağlanan ilerlemeler de kentleşmeyi etkileyen 

diğer bir ögedir. 

 

1.2. Sağlıklı Bir Şehrin Nitelikleri 

 

Sağlıklı bir şehrin nitelikleri şunlardır: 

• Yüksek kalitede temiz ve güvenli bir fiziki çevre (barınma kalitesi dâhildir) 

• Şu an istikrarlı olan ve uzun vadede de sürdürülebilir bir ekosistem 

• Güçlü, karşılıklı olarak destekleyici olan ve istismarcı olmayan bir toplum 

• Hayatlarını ve esenliklerini etkileyecek kararlara katılımcı ve bu kararları kontrol 

eden bir toplum 
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• Şehrin tüm insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması (gıda, su, barınma, gelir, 

güvenlik ve iş) 

• Farklı deneyim ve kaynaklara erişim ve farklı ilişkilerle etkileşimle haberleşme 

imkânı 

• Çok yönlü, canlı ve yenilikçi bir şehir ekonomisi 

• Geçmişin ve şehir sakinlerinin kültürel ve biyolojik mirasla, diğer grup ve bireylerle 

bağlarının azaltılması 

• Bahsi geçen karakteristikler ile uyumlu ve bu karakteristikleri güçlendirecek bir 

yaklaşım 

• Herkesin yararlanabileceği (optimum seviyede) kamu sağlığı hizmetleri ve tıbbi 

hizmetler 

• Yüksek bir sağlık statüsü (yüksek seviyede pozitif sağlık ve düşük seviyede hastalık) 
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ÖZET 

 

Bölümün Amacı: Afetlerde triyaj uygulamasının önemini kavrama ve triyaj uygulama 

becerilerini kazandırmaktır. 

 

Bölümün Hedefleri: 

• Triyajı tanımlayabilme, 

• Afetlerde triyaj nedenlerini açıklayabilme, 

• Triyajın önceliklerini fark edebilme, 

• Yaralıların ciddiyetine göre sınıflandırılabilmesi için solunum, dolaşım, bilinç (SDB) 

değerlendirme tekniğini açıklayabilme ve uygulayabilme, 

• Afetlerde kullanılan “Basit Sınıflandırma ve Hızlı Müdahale Sistemi”ni açıklayabilme ve 

uygulayabilme, 

• Triyaj sırasında dikkat edilmesi gerekenleri sıralayabilme, 

• Triyaj senaryolarını basit sınıflandırma ve hızlı müdahale sistemindeki renk kodlarına göre 

sınıflandırabilme. 

 

Doç. Dr. Deniz Öztekin 

Arş. Gör. Gülay Altun Uğraş 

 

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı Öğretim Elemanları 
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1. AFETLERDE TRİYAJ 
 

1.1. Afet Nedir? 

 

Afet; ekolojik dengeyi bozarak toplumun olağan yaşam düzenini ortadan kaldıran, can ve mal 

kaybına neden olan, toplumun uyum sağlama ve yanıt verme kapasitesini aşarak onu dış 

yardıma muhtaç kılan ekolojik olgu ve olaylara denir (Akdur, 2005a). Başka bir deyişle afet;  

birçok kurum ve kuruluşun koordine hâlde görev almasını gerektiren ve insan hakları 

açısından fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan 

aktivitelerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları veya insan topluluklarını 

etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylardır (Acar ve ark. 1996; Erkal ve 

Değerliyurt 2009). Afetler; deprem, tsunami, heyelan, seller, su baskınları, fırtınalar, yanardağ 

patlamaları ve çığ düşmesi vb. doğal afetler olabileceği gibi, biyolojik ve kimyasal saldırı 

tehditleri, nükleer kazalar, savaş ve çatışmalar, toplu ulaşım araçları kazaları, göçler gibi 

yapay afetler de olabilir (Gögen, 2004). 

 

1.2. Türkiye Afetlerden Nasıl Etkilenmektedir? 

 

Türkiye, afet türlerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Öncelikle deprem olmak üzere sel, 

su baskınları, çığ düşmesi gibi ülkemizi tehdit eden doğal afetlerin yol açtığı can ve mal kaybı 

yüksek orandadır (Gögen, 2004). 1900’lerin başından günümüze dek, yalnızca doğal afetler 

nedeniyle kaybedilen insanların sayısı 120.000’den daha fazladır. Bu kayıpların %65’i 

depremlerden, %15’i heyelandan, %12’si su basmasından, geri kalan kısmı ise diğer doğal 

afet türlerindendir. Aynı nedenle 200.000’ni aşkın insan ağır yaralanmış ve sakat kalmıştır. 

Türkiye’de, yapay afetlerin neden olduğu zararlar doğal afetlere oranla daha fazladır. Son 

yıllarda yaşanan terör olayları sonucu 50.000’i aşkın ölüm, bunun iki katı kadar da sakatlık 

meydana gelmiştir (Akdur 2005b). Trafik ve iş kazaları da önemli yapay afetler arasındadır. 

1900’lerden günümüze dek, trafik kazaları sonucunda 100.000’e yakın insan yaşamını 

yitirmiş, yarım milyona yakın insan sakat kalmıştır. Trafik kazaları kadar olmasa da iş 

kazalarından meydana gelen ölüm ve sakatlanmalar önemli boyutlardadır. Bu bağlamda 

Türkiye’de doğal ve yapay afetler; görülme sıklığı, ölüm riski, sakatlanma ve ekonomik 

kayıplar açısından önemli ve öncelikli bir toplumsal sorundur (Akdur 2005b). 
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1.3. Triyaj Nedir? 

 

Fransızca bir kelime olan “trier” fiilinden türetilen “triyaj”; seçmek, ayırt etmek, 

sınıflandırmak ve seçim yapmak anlamına gelir (Heckman ve ark. 1996; Bracken 2003; Olgun 

ve Kuğuoğlu 2004; Birhekimoğlu 2005; Göksoy ve Özşahin 2005; Akyolcu 2007). 

 

Triyaj, ilk olarak kahve tanelerinin kalite ve boyutlarına göre ayrılması için kullanılmıştır. 

Tıbbi alanda ise, ilk kez Napolyon Savaşları’nda, yetersiz sayıdaki sağlık kaynakları nedeni 

ile ciddi şekilde yaralanmış askerleri ölüme bırakarak ve daha hafif yaralı olanlara müdahale 

ederek yeniden savaş alanlarına geri dönmelerini sağlamak için uygulanmıştır. Öncelik, 

yaşam şansı yüksek hastalara verilmiştir (Oktay 2002). Birinci ve İkinci Dünya Savaşları 

sırasında, Avrupa’da savaş alanında çok ağır yaralı askerlere, gereksinimleri doğrultusunda 

acil bakım girişimlerinde bulunmak üzere öncelik hakkı tanınması nedeni ile kullanılmıştır 

(Bracken 2003; Olgun ve Kuğuoğlu 2004; Akyolcu 2007). Cephede ve bombalanan şehirlerde 

yaygın olarak uygulanan triyaj, savaş sonrasında özellikle afetlerde, kimyasal, biyolojik etkili 

ve diğer kitle kazalarında topluma yönelik geliştirilmiştir (Göksoy ve Özşahin 2005). 

 

Triyaj; birçok hasta ve yaralı varlığında, eldeki olanakların kullanımını ve hasta ve yaralıları 

öncelik sırasına göre ayırmak ve seçmektir (Özbayır 2003). Diğer bir tanımla acil bir durum 

için önde gelen, önemli ve sürekli bir süreç olan önceliklerin belirlenmesi; gelişen durumun 

önemi nedeni ile diğerlerinden ayırt edilmesi, seçilmesi ya da öncelik hakkının tanınması 

anlamını taşır. “En fazla riski taşıyan hastaları belirleme ve uygun tedaviyi başlatma sistemi” 

veya “etkili ve doğru bakım alabilmesi için hastanın doğru zamanda, doğru yere 

yerleştirilmesi süreci” olarak da tanımlanabilir (Olgun ve Kuğuoğlu 2004). 

 

1.4. Afetlerde Triyaj Neden Gereklidir? 

Afetlerden sonra ölümlerin %80’i ilk bir iki saat içinde meydana gelmektedir. Hiçbir ülke ya 

da toplumda bu kadar kısa bir süre içinde olay yerine ulaşabilecek bir dış yardım söz konusu 

değildir. Özellikle büyük afetlerde dış yardımın, kamu örgütlerinin ya da olay bölgesi 

dışından gelecek arama - kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması ve çalışmaya başlaması 

oldukça gecikmekte ve bazen 24 saati bulabilmektedir. Oysa bu saatler yaralıların 

kurtarılabilmesi için altın saatlerdir. Bu zaman zarfında, toplum kendi başının çaresine 

bakmak zorundadır (Akdur 2005a). Büyük afetler gibi hasta veya yaralı sayısının aniden 

ortamdaki mevcut yardım kapasitesinin üzerinde bulunduğu durumlarda, hizmetlerin 
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sunumunda önceliğin belirlenmesi gerekmektedir (Akdur 2005b; Göksoy ve Özşahin 2005). 

Bu; sağlık çalışanlarının zamanı, araç gereç ve malzemeyi iyi / seçici kullanmasının gereğidir. 

Aksi durumda, sözü edilen tüm ögeler, yardıma gerek olmadan iyileşecek veya 

kurtarılamayacak yaralılara harcanır, yardımla iyileşecek olan yaralılara ve yaşam idamesi 

gereken bireylere ise gerekli zaman ayrılamaz, hizmet verilemez ve kayıplar artar (Akdur 

2005b). Afet durumunda, çok fazla sayıda sağlık yardımına gerek duyan insan olmasına 

karşın yeterli sağlık çalışanının ve malzemenin bulunmadığı durumlarda ilk yardımda ve 

taşımada öncelik belirlemeye yönelik sınıflandırma yani triyaj uygulanır (Oktay 2002; 

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık 

Eğitim Birimi 2005). 

 

Afet durumunda triyajın ana kuralı; en fazla sayıda hasta ve yaralı için üst seviyede hizmet 

sunmak ve mevcut kaynakları en yararlı şekilde kullanmaktır (Oktay 2002; Özbayır 2003; 

Gautschi ve ark. 2008; World Health Organization 2009). Afetlerde triyajın amacı ise, yaşam 

kurtarmak ve en fazla sayıda bireye en gerekli yardımı yapabilmektir (Boğaziçi Üniversitesi, 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık Eğitim Birimi 2005). 

 

1.5. Triyaj Aşamaları 

 

Afet durumunda triyaj; olay yerinde, yaralı toplama yerinde ve hastanede olmak üzere 3 farklı 

alanda uygulanmaktadır (Göksoy ve Özşahin 2005; Gautschi ve ark. 2008). Bu bölümde 

özellikle afet durumunda olay yerinde triyaj uygulamasından söz edilecektir. 

 

Olay yerindeki triyajın en belirgin özelliği, çoğu kez sağlık çalışanı olmayan kişilerce 

başlatılması zorunluluğudur. Tehlikeli bölgeden kurtarılan yaralılar, güvenli alan sınırında 

sağlık ekiplerine devredilmektedir (Göksoy ve Özşahin 2005). 

 

1.5.1. Afetlerde Tıbbi Olmayan Yaralıların Sınıflandırılması - Triyaj Uygulaması - Basit 

Sınıflandırma ve Hızlı Müdahale Yöntemi 

 

Afet durumunda dünyada en yaygın kullanılan triyaj yöntemi; 1983 yılında California’da 

geliştirilmiş olan Basit Sınıflandırma ve Hızlı Müdahale Yöntemi’dir (BSHM) (START: 

Simple Triage And Rapid Treatment). Solunum, dolaşım ve bilinç (SDB) durumuna göre 

yaralıları sınıflamayı amaçlar. Her yaralıya, sağlık durumundaki aciliyete göre bir renk verilir. 
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Yöntem uygulanırken karar verildiği anda o kişinin triyajı biter ve bir sonraki yaralıya geçilir. 

Değerlendirme sonucunda, kişiler farklı renklerde kodlanmış 4 gruptan birisine ayrılır 

(Birhekimoğlu 2005; Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü, Afete Hazırlık Eğitim Birimi 2005; Eryılmaz ve ark. 2008). 

 

1.5.1.1. Triyaj Renk Kodları 

 

Kırmızı Kart, ACİL (A): Yaşamı tehlike içinde olan yararlılardır. Öncelikli sağlık hizmeti 

alması ya da nakledilmesi gereken yaralılar bu gruba girer. Mümkün olan en kısa zamanda, 

hekim müdahalesi gerekir. Ölüm ya da kalıcı sakatlık riski vardır. Terk edilmeden önce, 

kanama kontrolü yapılır ve şok pozisyonu verilir. 

 

Yeşil Kart, HAFİF (H): Yaşamsal tehlike yoktur. Hafif yaraları olan, bilinci açık yaralılardır. 

Ancak durumları kötüleşebilir. Gözetim altında tutulmalıdır. Gereksinim olduğunda yardım 

edebilirler. En çok bağıran grup olduğu için dikkat edilmezse tüm kaynakları tüketebilir ve 

ağır yaralıların az yardım almasına neden olabilirler. 

 

Sarı Kart, İKİNCİ (İ): Yaşamsal tehlike yoktur. Ancak durumları kötüleşip acile dönebilir. 

Acil grup müdahalesi tamamlandıktan sonra bu gruba müdahale edilir. Bu sırada gözetim 

altında tutulmalıdırlar. 

 

Siyah Kart, SOLUNUM YOK (SY): Solunum alınamayan, ölü ya da ölü olarak kabul edilen 

kişidir. Afet zamanlarına özgü olarak, kişi tıbben ölmemiş bile olsa bu sınıfa alınabilir. Bu 

sınıfa girenlere sağlık hizmeti verilmez. Ayrı yerde gözetim altında tutulmalıdırlar. 

Ülkemizde ölüm tanımı koymak hekim yetkisindedir. Ancak belirgin özelliklere bakılarak 

ölmüş olduğu düşünülen bireylere yardım geciktirilebilse de hekim tarafından 

değerlendirilmeleri gerektiği unutulmamalıdır (Akdur 2005b; Birhekimoğlu 2005; Boğaziçi 

Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık Eğitim 

Birimi 2005; Göksoy ve Özşahin 2005). 

 

1.5.1.2. Triyaj Uygulaması 

 

Yeşil Kodun Belirlenmesi: Triyaja başlarken triyaj sorumlusu, bölgedekilere “Sesimi 

duyanlar ve benim olduğum yere gelebilenler buraya gelsin.” şeklinde seslenir. Bu komutu 
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yerine getirenler geçici olarak YEŞİL olarak kodlanır. Bu durum, bu kişilere diğer kriterlerin 

uygulanmayacağı anlamına gelmemelidir. Ancak YEŞİL kodlu kişilere solunum, dolaşım ve 

bilinç durumu kriterleri, alandaki diğer yaralılar değerlendirildikten sonra uygulanır. 

Değerlendirme sonrasında başta YEŞİL olarak değerlendirilmiş yaralıların arasından, SARI 

hatta KIRMIZI olarak kodlanması gereken kişilerin de çıkabileceği olasılığı göz ardı 

edilmemelidir. 

 

Siyah Kodun Belirlenmesi: Yaralının yanına gidildiğinde, baş - boyun manevrası (baş geri, 

çene yukarı) kullanılarak havayolu açılır ve “bak - dinle - hisset yöntemi” ile 10 saniye 

boyunca solunumu değerlendirilir. Eğer solunum yoksa bir kez daha baş - boyun manevrası 

yapılarak işlem tekrarlanır. Eğer yine solunum yoksa kişi SİYAH renk kodu ile işaretlenir. 

 

Kırmızı Kodun Belirlenmesi: Yaralının solunum, dolaşım ve bilinç durumu değerlendirilir. 

 

• Solunum: Eğer yaralıda spontan solunum varsa veya baş - boyun manevrası sonucu 

başlamışsa solunumun hızı değerlendirilir. Eğer solunum sayısı dakikada 10’un altında ya da 

30’un üzerindeyse yaralı KIRMIZI olarak kodlanır. Solunum sayısı dakikada 30’un 

altındaysa dolaşım kontrolüne geçilir. Bu tip yaralılarda, hava yolunun açık kalmasını 

sağlamak üzere çevrede bulunan bireylerden ya da YEŞİL olarak kodlanan kişilerden yardım 

istenebilir. 

 

• Dolaşım: Uluslararası alanda kullanılan iki farklı kriter vardır: Kılcal damar renk dönüm 

testi ve radyal nabız. Kılcal damar renk dönüm testinde yaralının tırnak uçlarına basılır ve 

bırakılır. Eğer bölgenin rengi beyazdan pembeye 2 saniyenin üzerinde bir sürede dönüyorsa 

yaralı KIRMIZI olarak kodlanır. Eğer bu süre ortalama 2 saniye ve altında ise bir sonraki 

aşama olan bilinç kontrolüne geçilir. Radyal nabız, sağlık çalışanı olmayanların nabız yerini 

bulmakta ve nabzı hissetmekte sorunlar yaşaması nedeniyle pek tercih edilmeyen bir 

değerlendirme kriteridir. Bu yöntemde eğer radyal nabız alınamıyorsa yaralı KIRMIZI olarak 

kodlanır. Radyal nabız varsa bir sonraki aşamaya yani bilinç kontrolüne geçilir. Ciddi 

kanaması olan yaralılarda kanama kontrolü için çevredeki birinden ya da YEŞİL olarak 

kodlanan kişilerden yardım istenebilir. 

 

• Bilinç kontrolü: Bilinç kontrolü, yaralının yanına gelindiğinde solunum ve dolaşımın 

kontrolü ile eş zamanlı olarak yapılabilir. Bu aşamada yaralının sorulan sorulara mantıklı 
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yanıt verip vermediği ve basit komutları uygulayıp uygulamadığı araştırılır. “Gözlerinizi 

açın.”, “Elimi sıkın.” gibi basit komutlar verilir. Eğer yaralı sorulara mantıklı yanıtlar 

veremiyor ve basit komutlara uyamıyorsa KIRMIZI olarak kodlanır. Aksi hâlde renk kodu 

SARI’dır (Oktay 2002; Birhekimoğlu 2005; Eryılmaz ve ark. 2008). 

 

İlk triyaj turunda; hava yolu, solunum ve kanama sorunu olmayan yaralılar ya da “ölü 

olarak değerlendirilen” ve çok şiddetli yaralanmaları olup yaşama olasılığı zayıf olan yaralılar 

elenirler. Kurtarılabilecek bireyler açısından az zaman ve personel varken bu yaralılara bir 

süre ilgisiz kalmak gerekli olabilir (Heckman ve ark. 1996; Özbayır 2003). 

 

İkinci triyaj turunda; hava yolu, solunum ve / veya dolaşım sorunları için daha ciddi bakıma 

gereksinimi olan yaralılar belirlenip öncelikli sevkleri için hazırlıklara başlanır (Heckman ve 

ark. 1996; Özbayır 2003). 

 

Üçüncü triyaj turu; yaşamı tehdit eden yaralanmalar kontrol altına alındığında yapılır. 

İkincil yaralanmalar, örneğin omurga zedelenmeleri, büyük veya açık kırıklar, karın 

travmaları saptanır. Özellikle SARI ve YEŞİL olarak kodlanan her yaralının - bekletildikleri 

için- kısa bir süre içinde sağlık durumu değişebilir ve bir başka triyaj renk kodu içine 

girebilirler. Bu nedenle tüm yaralılar değerlendirilip taşınana değin triyaj turları devam 

etmelidir (Heckman ve ark. 1996; Oktay 2002; Birhekimoğlu 2005; Özbayır 2003; Göksoy ve 

Özşahin 2005). 

 

START triyaj uygulaması özetlenecek olursa: 

 

• Dur, bak, dinle, düşün! 

• Sesli triyaj yap! 

• Bulunduğun noktadan başla! 

• Herkes için SDB kontrolü yap! 

• Tüm yaralıları sınıfla! (Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü, Afete Hazırlık Eğitim Birimi 2005). 
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Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık 

Eğitim Birimi (2005). Sivil Savunma Görevlileri Toplum Afet Gönüllüsü ve Halkın Afete 

Hazırlık Eğitimi El Kitabı, 8. 

 

1.6. Triyaj Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 

• Olay yerine gelen ilk kurtarıcı triyaj sorumluluğunu üstlenir. 

• Triyaja başlama noktası -eğer tehlike açısından başka bir risk yok ise- kurtarıcının olay 

yerine girdiği yerdir. 

• Bir afet triyajında olay yerine giriş, daima çevre güvenliği sağlandıktan sonra yapılmalıdır. 

Yani yaşam kurtarmak için kurtarıcı yaşamını riske atmamalıdır. 

• Kurtarıcı, kural olarak sınıflandırmaya kendisine en yakındaki yaralı ile başlar. Bu durum, 

zamanın etkin kullanılması amacıyla önemlidir. 

• Triyaj sırasında kurtarıcı, durumunu ciddi bulduğu yaralının tedavisine başlamamalıdır. Bu 

durum, diğer yaralıların yaşamlarını riske atmak demektir. 
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• Kurtarıcı, (geçici bir süreyle) YEŞİL olarak kodladığı kişilerden ve olay yerinde 

bulunanlardan bazı küçük müdahalelerde bulunmaları hususunda veya yaralıların 

taşınmasında yardım alabilir. Örneğin; ciddi bir kanamanın durdurulması için baskı uygulama 

veya hava yolunun açıklığının sürdürülmesi için baş - boyun pozisyonunu koruma gibi. 

• Triyaj süresi, her bir yaralı için 1 dakikadan daha kısa olmalıdır. 

• Triyaj sorumlusu, triyaj sırasında her yaralı bireye bir renk vererek üzerine aynı renkte bir 

işaret bırakır. Herhangi bir form doldurmakla zaman kaybetmez. Yaralı formları, tedavi ve 

nakil hizmeti verilmeye başlandıktan sonra, o hizmeti veren personel tarafından doldurulur. 

• Triyaj görevlisi, yaralıların triyajı tamamlanınca sadece hava yolunun açık tutulması, 

kanama kontrolü ve şok pozisyonu verme gibi ilk yardım uygulamalarını gerekli olduğunda 

yapabilir (Oktay 2002; Birhekimoğlu 2005; Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve 

Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık Eğitim Birimi 2005; Göksoy ve Özşahin 2005; 

Gautschi ve ark. 2008). 

 

1.7. Triyaj Senaryoları 

 

Tıbbi olmayan yaralı sınıflandırmasında kullanılan Basit Triyaj ve Hızlı Müdahale 

Yöntemi’ni (START) pekiştirmesi açısından aşağıda çeşitli senaryolar verilmiştir. 

 

Senaryo 1: Bulunduğunuz şehirde deprem oldu ve oturduğunuz mahallede 2 apartmanın 

yıkıldığını öğrendiniz. Deprem sonrası olay yerine geldiğinizde: 

Yaralının Özellikleri Solunum Dolaşım Bilinç Düzeyi 

Triyaj 

Renk 

Kodu 

48 yaşında kadın. Göçük 

altından eşi tarafından yeni 

çıkarılmış. Görünen bir 

yarası yok. 

0 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 

saniyenin üstünde, 

radiyal nabız yok. 

Bilinç kapalı Siyah 

52 yaşında erkek. Eşine 

yardım etmeniz için 

bağırıyor. 

26 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 

saniyenin altında, 

Emirlere uygun 

yanıt veriyor, 

eşine bakmanızı 

Yeşil 
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radiyal nabız var. istiyor. 

23 yaşında kadın. Üzerine 

çöken duvarın altından yeni 

çıkarılmış. Bacaklarını 

hareket ettiremiyor ve sağ 

kolunda kırık var. 

24 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 

saniyenin altında, 

radiyal nabız var. 

Gözleri açık ve 

anlamsız bir 

ifadeyle çevreye 

bakıyor. 

Sarı 

36 yaşında erkek. Şaşkın bir 

şekilde yerde oturuyor ve 

etrafa bakıyor. Başında ve 

kolunda sızıntı şeklinde 

kanaması var. 

15 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 

saniyenin altında, 

nabız var. 

Emirlere uygun 

yanıt veriyor, 

ancak sürekli 

“Ne oldu?” diye 

soruyor. 

Sarı 

 

Senaryo 2: Yolda yürürken bir otomobilin hızla öndeki araca çarptığını gördünüz. Olay 

yerinde: 

Yaralının Özellikleri Solunum Dolaşım Bilinç Düzeyi 

Triyaj 

Renk 

Kodu 

40 yaşında erkek. Trafik 

kazası sonrası direksiyona 

başını çarpmış ve kan 

içinde. 

0 Nabız yok Bilinç yok Siyah 

38 yaşında kadın. Trafik 

kazası sonrasında ön 

camdan yola fırlamış. 

Vücudunun farklı 

yerlerinde sızıntı şeklinde 

kanamalar var. 

22 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 

saniyenin altında, 

nabız var. 

Emirlere 

uyuyor, ancak 

sürekli bebeğini 

soruyor. 

Sarı 

2 yaşında bebek. Trafik 

kazası sonrası yola fırlamış. 

10’un 

altında. 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 
Ağlamıyor. Kırmızı 
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Görünen bir yarası yok. saniyenin 

üstünde, nabız 

var. 

10 yaşında kız. Trafik 

kazası sonrasında annesinin 

başında ağlıyor. Görünen 

bir yarası yok. 

22 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 

saniyenin altında, 

nabız var. 

Annesi için 

yardım istiyor. 
Yeşil 

26 yaşında erkek. 

Çarpmanın etkisiyle 

otomobilde sıkışmış. 

35 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 sn 

altında, nabız var. 

Hareket 

edemiyor, 

inliyor. 

Kırmızı 

 

Senaryo 3: Bir patlama sesi duydunuz ve ses doğru yöneldiniz. Büyük bir bankanın patladığını 

ve etrafa çok sayıda insanın bağırarak çıktığını gördünüz. Olay yerinde: 

Yaralının Özellikleri Solunum Dolaşım Bilinç Düzeyi 

Triyaj 

Renk 

Kodu 

27 yaşında kadın. Koşarak 

binadan dışarı çıkıyor. 

Başında büyük bir kesik 

var. 

28 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 

saniyenin altında, 

nabız var. 

Emirlere uygun 

yanıt veriyor, 

çığlık atıyor. 

Yeşil 

 

52 yaşında erkek. 

Vücudunun çeşitli yerlerine 

saplanmış yabancı cisimler 

var. 

38 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 

saniyenin üstünde, 

nabız var. 

Emirlere yanıt 

vermiyor. 
Kırmızı 

41 yaşında erkek. Sağ 

göğüs bölgesinde ve 

karnında ağrısı var. 

25 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 

saniyenin altında, 

nabız var. 

Emirlere uygun 

yanıt veriyor. 
Sarı 
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43 yaşında kadın. Solunum 

sıkıntısı yaşıyor. Göğüs 

bölgesi ve yüzünde yanık 

var. 

40 

Kılcal damar renk 

dönüm süresi 2 

saniyenin üstünde, 

nabız var. 

Emirlere uygun 

yanıt vermiyor. 
Kırmızı 
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ÖZET 

 

Ülkemizde, bireye / topluma yönelik ortaya çıkan şiddet olayları ve terörist eylemler, trafiğin 

başı çektiği çoğu kazalar, doğal afetlerin başında gelen depremler ya da çok çeşitli 

yaralanmalar, tıbbi girişim ve ilk yardım uygulamalarının gerçekleştirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Bu gibi durumlarda “ilk 60 dakika” içinde doğru ve etkili yöntemle yapılan ve 

“altın saat” olarak adlandırılan girişimler, yaralıların yaşamının kurtarılmasında birincil 

öneme sahiptir. Özellikle acil hava yolu açılması ve solunum uygulaması gerektiren yaralılara 

uygulanacak girişimlerde ise bu süre, birkaç dakika ile sınırlıdır. Bu nedenle sağlık bakım 

profesyonelleri dışında kalan toplumun büyük bir kısmının da ilk yardım konusunda 

bilgilendirilmesi önem taşımaktadır. 

 

Doç.Dr. Deniz Öztekin 

 

Arş.Gör. Tuluha Ayoğlu 

 

İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı Öğretim Elemanları 
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1. İLK YARDIM ve TEMEL İLKELER 
 

1.1. İlk Yardımın Tanımı 

 

Yaşamın tehlikeye düştüğü herhangi bir durumda, sağlık bakım profesyonellerinin yardımı 

sağlanıncaya değin, yaralıya, ortamda bulunan ya da bu ortama çevreden katılım gösteren 

diğer bireyler tarafından, olay yerindeki malzemelerden yararlanılarak uygulanan ilaçsız 

girişimlere ilk yardım denir. “İlk yardım” terimi Resmî olarak ilk kez İngiltere’de 1879 

yılında St. John Sıhhi İmdat Teşkilatı tarafından kabul edilmiştir. 

 

İlk yardım; acil tedavi girişimleri olmayıp bilgi sahibi tüm bireylerce uygulanabilen basit, 

sınırları belirli olan, ancak yaşam kurtarıcı nitelikteki yöntemlerdir. 

 

Acil tedavi ise, sağlık eğitimine sahip, insan bedenine girişimde bulunma konusunda yasalar 

tarafından yetki verilmiş olan bireylerce uygulanan ilaçlı girişimlerdir. 

 

İlk yardım acil tedavi ile karıştırılmamalıdır. İlk yardım, acil tedavi veya bakım ile 

sonlanmakta ve yaralı tedavi edileceği yere ulaşıncaya değin devam etmektedir. 

 

Aslında her birey, bilgi ve yetenekleri doğrultusunda afetlerde ilk yardım gönüllüsüdür. İnsan 

yaşamını kurtarıcı rol üstlenirken önemli olan nokta, yaşamın sonlanmasına ya da sakatlığa 

yol açmamaktır. Bu nedenle, ilk yardım temel ilke ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi 

olmayan bireylerin, sağlık çalışanı olsun olmasın, herhangi bir girişimde bulunmaması 

yaşamsaldır. 

 

1.2. İlk Yardımın Amaç ve Hedefleri 

 

İlk yardımın amacı üç madde hâlinde özetlenebilir. Bunlar: 

 

• Yaşamın kurtarılmasını ve sürdürülmesini sağlamak, 

• Durumun ciddileşmesini (kötüye gitmesini) önlemek, 

• Olanaklar ölçüsünde iyileşmeyi kolaylaştırmaktır. 
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Bu amaçlara ulaşırken, hedef girişimler; 

 

• Hava yolunu açmak ve rahat solunum yapılmasını sağlamak, 

• Kalp atımının olmadığı durumda, kalp masajı yapmak, 

• Kanamayı durdurmak, 

• Yaralının şoka girmesini önlemek, 

• Yaraları sarmak, 

• Kırık ve çıkıkları hareketsiz hale getirmek, 

• Yaralıyı uygun pozisyona getirmek, 

• Beden sıcaklığını korumak, 

• Haberleşmeyi sağlayarak yaralının hızla sağlık kuruluşuna sevk edilmesini 

sağlamaktır. 

 

1.3. İlk Yardımın Temel İlkeleri ve Uygulamaları 

 

Afet durumunda, afetzedeye girişimde bulunurken, ilk yardımın temel ilke ve uygulamaları 

konusunda yeterli şekilde bilgi ve beceri sahibi olmak, yaşamın kurtarılmasında büyük önem 

taşımaktadır. İlk yardım uygulamaları sırasında temel ilke ve uygulamalara dikkat edilmesi, 

kurtarma girişimlerinin aceleye getirilmemesi, yeni kanamaların, yeni kırıkların hatta ağır 

yaralanmaların ortaya çıkmasının önlenmesinde önemlidir. İlk yardım tekniklerinin yeterli ve 

etkili şekilde bilinmemesi ve uygulanmaması, yaşamın kurtarılması adına yapılan 

yanlışlıklara ve sonuç olarak yaralının durumunun ciddileşmesine / kötüleşmesine yol 

açabilmektedir. Bu nedenle ilk yardım bilinçli şekilde ve belirli temel ilkeler doğrultusunda 

uygulanmalıdır. 

 

İlk yardım temel ilke ve uygulamaları: 

 

İlk yardımı gerçekleştiren birey; 

 

• İlk yardımın bir insanlık görevi olduğunu unutmamalı, 

• Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı, 

• Olay yerinde birden fazla yaralının olduğu durumlarda, tüm yaralıları hızla 

değerlendirerek öncelikli olarak yardıma gereksinimi olan yaralıları belirlemeli 
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(triyaj / ayırma), 

• İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek riskleri ortadan kaldırmalı ya da yaralıyı 

ilk yardımın daha uygun koşullarda yapılacağı yere taşımalı, 

• Çevresinde bulunan sağlık bakımı veren kuruluşları tanımalı ve ülkenin sağlık 

sistemi hakkında bilgi sahibi olmalı, 

• İlk yardımla ilgili yenilikleri izlemeli, 

• Sakin ve telaşsız olmalı, olayları hızla değerlendirme yeteneğine sahip olmalı, 

• Eldeki olanakları ve malzemeyi en etkin şekilde kullanabilmeli, 

• Gereken ilk yardım girişimlerini başlatabilmeli, 

• Doğru olmayan uygulamalardan kaçınmalı, 

• Ortamda bulunan bireyleri organize ederek, sağlık kuruluşları, itfaiye ve güvenliğe 

haber vermeleri için katkıda bulunmalarını sağlamalı, 

• Yaralıyı sakinleştirmeli ve güven vermeli, 

• Ortamda, yaralıya girişimde bulunabilecek bir sağlık bakım profesyonelinin olduğu 

durumlarda, yardımcı rol üstlenmeli, 

• Profesyonel ekip üyelerine bilgi aktarımı sağlamalı, 

• Yaralının kimliğini ve değerli eşyalarını koruma altına almalı, 

• Haberleşmeyi sağlamalı ve yaralının sağlık kuruluşuna en kısa zamanda ve güvenli 

bir şekilde ulaştırılmasını sağlamalıdır. 

 

1.4. Üç Yaşamsal İşlev (Solunum - Dolaşım - Bilinç) 

 

1.4.1. Solunum ve Kalp Durması 

 

Solunum sistemi; normal şekilde nefes almaya ve vermeye katkıda bulunan solunum yolları 

ile akciğerler olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Solunum yolları; burun, ağız, 

yutak (farenks), gırtlak (larenks), soluk borusu (trakea), ana solunum yolları (bronşlar) ve 

ikincil solunum yollarından (bronşiyoller) oluşmaktadır. Diyafram, göğüs kafesi kasları ve 

yardımcı solunum kasları da normal solunum hareketlerine yardım etmektedir. Solunum 

sistemi, vücudun gereksinim duyduğu gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların 

oksijenlenmesini sağlamaktadır. Solunum sistemi, hücrelerin oksijen gereksinimini 

karşılarken ve hücrelerden karbondioksiti uzaklaştırırken, dolaşım sistemi ile birlikte 

çalışmaktadır. Dolaşım sistemi; vücut dokularına oksijen, besin, hormon, bağışıklık maddeleri 
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vb. elemanları taşıyan ve vücut hücrelerinden kana geçen yıkım ürünlerini geri toplayan kalp, 

kan damarları ve kandan oluşur. 

 

Solunum ve dolaşım işlevi, canlıların yaşamını sürdürmede büyük önem taşır. Solunum 

durması, çeşitli nedenlerle solunum hareketlerinin durması yoluyla vücudun gereksindiği 

oksijenden yoksun kalmasıdır. Yapay solunuma derhâl başlanmadığı takdirde, kısa bir süre 

içerisinde kalp durması ortaya çıkabilmektedir. Bilinci kapalı olan bireyde ortaya çıkan kalp 

durması, büyük arterlerden (atardamarlardan) nabız alınamaması durumudur. 

 

Hava yolunun açılması, solunum ve dolaşımın sağlanması ilk yardım uygulamalarında 

önceliklidir. Bu nedenle solunum ve kalp durmasının belirti ve bulgularının bilinmesi ve 

erken dönemde tanılanması önemlidir. 

 

Solunum ve kalp durmasının belirti ve bulguları: 

 

• Ani ve tam bilinç (şuur) kaybı, 

• Büyük damarlardan (kasık ya da şah damarı) nabız alınamaması, 

• Kalp seslerinin duyulmaması, 

• Solunumun durması, 

• Göz bebeklerinin büyümesi, 

• Hareketsizlik / kaslarda gevşeme, 

• Cildin soluk (gri - beyaz) renkte olması ve 

• Morarmadır. 

 

1.4.2. Yaşam Zinciri Halkaları 

 

Kalp durması ile karşı karşıya kalan yaralının yaşamı, ancak yaşam zinciri olarak adlandırılan 

ve olguların arka arkaya, düzenli, yeterli ve hızlı şekilde uygulanması ile kurtarılabilir. 

 

Yaşam zincirinin halkaları (Şekil 1) şunlardır:  

 

• 1. Halka: Erken Tanı ve Yardım Çağırma 

• 2. Halka: Erken Temel Yaşam Desteği 
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• 3. Halka: Erken Defibrilasyon (Hızlı ve düzensiz kalp atımının elektroşok dalgaları 

ile normal ritme döndürülmesi.) 

• 4. Halka: Erken İleri Yaşam Desteği  

 

Son iki halka ileri yaşam desteği kapsamında olan girişimler olup, ilk yardımı gerçekleştiren 

bireyin görevi değildir. 

 

 
Şekil 1: Yaşam Zinciri Halkaları 

 

Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi: 

29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm 

 

1. Halka (Erken Tanı ve Yardım Çağırma): Kalp ve solunum durması belirti ve 

bulgularının kısa sürede belirlenmesi, yaralının bilinç durumunun hızlıca tanılanması ve acil 

yardım aranması ile ilgili olan süreçtir. 

 

2. Halka (Erken Temel Yaşam Desteği): Her birey, bilinci kapalı hasta ya da yaralıyla her 

yerde karşılaşabilmektedir. Olay yerinde kalp - akciğer canlandırmasına başlanması, yaşamın 

kurtarılmasını olumlu anlamda ve önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle temel yaşam 

desteğini sağlık bakım profesyonelleri dışındaki bireylerin de iyi düzeyde bilmesi ve 

uygulayabilmesi gerekmektedir. Hedef; tüm toplumun bilgilendirilmesi olmalıdır. 

 

3. Halka (Erken Defibrilasyon/Hızlı ve düzensiz kalp atımının elektroşok dalgaları ile 

normal ritme döndürülmesi): Eksternal (dış) defibrilatörlerin otomatik, yarı otomatik ve 

otomatik olmayan çeşitleri vardır. Otomatik olmayan defibrilatörlerde ritmin konunun uzmanı 

bir kişi tarafından tanınması ve yorumlanması gerekirken, otomatik defibrilatörler ritmi 

yorumlayabilmekte ve otomatik olarak defibrilasyon yapabilmekte ya da defibrilasyon 

yapılması konusunda uyarıda bulunabilmektedir. Defibrilasyonun geciktiği her dakika 

yaralının yaşama şansını %7 - 10 oranında azaltmaktadır. On dakika sonra uygulanan ilk 

defibrilasyonun bir yararı kalmamaktadır. Bu nedenlerle halka açık, insanların kalabalık 
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olduğu bölgelerde ve ambulanslarda otomatik eksternal defibrilatörler bulunmalıdır. Sağlık 

bakım profesyoneli olmayan bireyler, otomatik defibrilatör ile defibrilasyon uygulanması 

işlemini, temel yaşam desteği kurslarında verilen eğitim sonucunda 

gerçekleştirebilmektedirler. Bu nedenle otomatik defibrilatör ile defibrilasyon uygulanması 

işlemi temel yaşam desteği kapsamında değerlendirilmektedir. 

 

4. Halka (Erken İleri Yaşam Desteği): Sadece sağlık bakım profesyonelleri tarafından 

uygulanabilmekte ve konu ile ilgili özel eğitim almayı gerektirmektedir. Bu halka 

kapsamında; solunumun sağlanması ve sürdürülmesi, kalp ritminin normal ritme geri 

döndürülmesine yönelik defibrilasyon uygulaması, ilaç ve sıvı verilmesi amacıyla damar yolu 

açılması ve ilaç tedavileri uygulaması ile ilgili girişimler yer almaktadır. 

 

1.4.3. Kalp - Akciğer Canlandırması 

 

Kalp durması sonucu, kanın pompalanması işlevi durmakta ve bunu izleyen kısa süre 

içerisinde solunum da durmaktadır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kalp ve solunum 

durmasında, ilk ve acil yardım için yapılan girişimlerin tümüne kalp - akciğer canlandırması 

adı verilmektedir. Bu girişimlerle korumaya çalışılan organ ise beyindir. Bunun nedeni, hava 

yolu açıklığı, solunum veya dolaşım ile ilgili herhangi bir bozukluğun beyin hasarı ve ölüme 

yol açmasıdır. Kalp ve solunum durması sonucu, en geç 5 dakika sonra beyinde geri 

dönüşümsüz değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. 

 

Kalp - akciğer canlandırması; 

• Temel yaşam desteği, 

• İleri yaşam desteği olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır (Bu kitapta yalnızca 

temel yaşam desteği uygulamaları anlatılacaktır.). 

 

1.4.3.1. Temel Yaşam Desteği (TYD) 

 

Bilinci kapalı olan, kalbi ve solunumu duran bir yaralı ile karşılaşıldığında, ortamda bulunan 

herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından acil yardım gelene ve kalp durmasının altında yatan 

neden belirlenene değin basit hava yolu araçları dışında hiçbir araç gereç kullanılmaksızın 

hava yolu açıklığının sağlanması, solunum ve dolaşım işlevlerinin desteklenmesi amacına 

dönük uygulanması gerekli olan girişimlere TYD denir. Başka bir ifade ile bu uygulamalar ilk 
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yardımın ABC’sidir. 

• A (Airway): Hava yolu açıklığının sağlanması 

• B (Breathing): Solunumun sağlanması 

• C (Circulation): Dolaşımın sağlanması 

 

TYD: 

• Bilinçsizlik durumunun belirlenmesi, 

• Hava yolu açıklığının sağlanması, 

• Solunumun sağlanması ve 

• Kalp masajı adımlarını içermektedir. 

 

TYD uygulamaları; yetişkinler, çocuklar (1 - 8 yaş) ve bebekler (0 - 1 yaş) açısından bazı 

farklılıklar göstermektedir. 

 

TYD uygulama adımları: 

 

1. İlk yardım görevlisinin ve yaralının güvenliği sağlanır. 

 

2. Yaralının bilinç durumu belirlenir. Bu amaca yönelik olarak yaralı omuzlarından tutulup 

hafifçe sarsılmalı ve kendisine yüksek sesle “İyi misin?” diye sorulmalıdır. Boyun 

yaralanmasından şüphelenilen bebekler ve çocuklar ise sarsılmamalıdırlar. Bebeğin bilinç 

durumu, ayağına hafifçe vurularak kontrol edilmelidir. 

 

3. A. Sözlü olarak veya hareketle yanıt alınıyorsa başka bir tehlike söz konusu değilse; 

• Yaralı bulunduğu pozisyonda bırakılmalı, 

• Gerekli ise acil yardım çağrılmalı (yardım için biri gönderilmeli / ilk yardımı yapan 

bireyin tek başına kaldığı durumda yardımı kendisi çağırmalı) ve 

• Yaralının durumu düzenli aralıklarla yeniden değerlendirilmelidir. 

 

B. Yaralı yanıt vermiyorsa / bilinci kapalı ise; 

• Acil yardım çağrılmalı, 

• Bulunduğu pozisyon ile durumu tam olarak değerlendirilemiyorsa sırt üstü yatar 

pozisyona çevrilmeli, (yüzüstü yatmakta olan yaralı çevrilirken baş, boyun ve 
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sırtından tutularak bir bütün olarak yuvarlanmalı ve boyun yaralanması olasılığı 

unutulmamalıdır) (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2: Yaralıyı Sırt Üstü Çevirme 

 

• Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim 

Adresi: http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm 

 

• Hava yolu açılmalıdır (Bilinci kapalı yaralılarda, boğaz ve dil kaslarındaki gevşeme 

sonucu dil, hava yolunu kapatmaktadır.) Hava yolunu açmak için; 

 

Yaralının ağzı içerisinde görülebilen yabancı cisim, kırık diş, sallanan diş protezleri 

çıkarılmalıdır. Yerinde sağlam bir şekilde duran protezler çıkarılmamalıdır. Yaralının ağız 

içi temizlendikten sonra başa, doğru pozisyon verdirilerek hava yolu açılmalıdır. Baş 

pozisyon işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir: 

 

 Baş - Çene Pozisyonu: Bir el yaralının alnına konulmalı ve diğer elin 2. ve 3. 

parmakları ile çenenin altından tutulmalı, bu şekilde baş geriye doğru itilirken çene yukarı 

kaldırılmalıdır (Şekil 3). Bu pozisyon, boyun yaralanması şüphesi olan yaralılarda asla 

kullanılmamalıdır. 

 

 
Şekil 3: Baş - Çene Pozisyonu 
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Kaynak: Handley, A. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for 

Resuscitations 2005, Section 2. Adult basic life support and use of automated external 

defibrillators. Resuscitation, 67S1, S7-S23 

 

 Çene Pozisyonu: İki el ile çenenin her iki yanından tutulup alt çene öne ve yukarıya 

doğru kaldırılmalıdır (Şekil 4). Bu uygulama, boyun yaralanması şüphesi olan bireyler ve 

bebeklerde güvenilirdir. Bu yöntemle boynun aşırı geriye doğru itilmesi önlenmektedir. 

 

 
Şekil 4: Çene Pozisyonu 

 

Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim 

Tarihi: 29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm 

 

Her iki uygulama ile dil yutaktan öne doğru çekilmekte ve yeterli hava yolu açıklığı 

sağlanabilmektedir. 

 

• Hava yolunu açık tutmaya devam ederken 5 - 10 saniye sürede “bak, dinle, hisset 

yöntemi” ile normal solunum olup olmadığı belirlenmelidir. Ara sıra görülen zayıf 

solunum çabaları izlenmeli ve normal solunumdan ayırt edilmelidir. 

 

 
Şekil 5: Solunumun “Bak, Dinle, Hisset” Yöntemi İle Değerlendirilmesi 

 

Kaynak: Handley, A. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for 
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Resuscitations 2005, Section 2. Adult basic life support and use of automated external 

defibrillators. Resuscitation, 67S1, S7-S23 

 

Göğüs hareketlerine bak, 

Yanağını yaralının ağzına yaklaştırarak solunum sesini dinle, 

Hava akımı ve sıcaklığını, yanağında hisset (Şekil 5). 

 

4. A. Yaralı normal olarak kendiliğinden soluk alıp veriyorsa; 

• Recovery / iyileşme pozisyonuna alınmalı (Şekil 12). 

• Acil yardım çağrılmalı. (Yardım için başka biri gönderilmeli ve ilk yardımı yapan birey 

yalnız ise bu sorumluluğu üstlenmelidir.). 

• Solunum devamlılığı kontrol edilmelidir. 

B. Kendiliğinden (spontan) solunum yok ise ya da zayıf solunum çabası varsa; 

• Öncelikle acil yardım çağrılmalıdır. Yardım için başka biri gönderilmeli, ilk yardımı 

yapan birey yalnız ise bu sorumluluğu üstlenmeli ve yaralının yanına geri döndüğünde 

vakit kaybetmeksizin kalp masajına başlamalıdır. Bunun için; 

− Yaralı sırt üstü yatar duruma getirilmelidir. 

− Yaralının giysileri açılmalı veya çıkarılmalı; kalp masajı, yaralının önündeki / göğüs 

kafesinin tam ortasındaki kravat kemiğinin (sternum) üzerine yapılmalı (kravat kemiği 

erkeklerin boyunlarına bağladıkları kısa bir kravat gibi boyundan aşağıya doğru uzanan 

kemiktir) ve kravat kemiğinin alt yarısının ortasına kalp masajı uygulanmalıdır (Şekil 6). 

 

 
Şekil 6: Kalp Masajı Uygulama Noktası ve Ellerin Pozisyonu 

 

Kaynak: Handley, A. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for 

Resuscitations 2005, Section 2. Adult basic life support and use of automated external 

defibrillators. Resuscitation, 67S1, S7-S23 
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− Yaralının yan tarafına, dizler hafifçe açılarak diz çökülmeli, kollar dirsekten 

bükülmeden düz tutularak bir elin ayası kalp masajı uygulanacak noktaya yerleştirilmeli, 

diğer elin ayası bu elin üzerine yerleştirilmeli, iki elin parmakları birbirine kenetlenmeli 

veya serbest bırakılmalı, ancak kaburga kemiklerine değmemelidir. Bunun için eller 

kaldırılıp kontrol edilmelidir. Karnın üst kısmına ya da göğüs kemiğinin alt ucuna baskı 

uygulamamaya dikkat edilmelidir. Çocuklarda tercihe göre tek el ya da çift el ile bası 

uygulanmalı; bebeklerde ise, her iki meme başını birleştiren hayalî çizginin bir parmak 

altına iki parmak yerleştirilerek parmak uçlarıyla bası uygulanmalı, parmaklar birbirine 

eşitlenmeli, bitişik olmalı ve göğse dik tutulmalıdır (Şekil 7). 

 

 
Şekil 7: Bebeklerde Kalp Masajı Uygulama Yöntemi 

 

Kaynak: Biarent, D. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for 

Resuscitations 2005, Section 6. Paediatric life support. Resuscitation, 67S1, S97-S133 

 

− Dirsekler bükülmeden, kollar düz ve yaralının göğsüne dik pozisyonda yukarıdan 

aşağıya doğru, göğsün 4 - 5 cm çökmesini sağlayacak şekilde bası uygulanmalı, çocuklarda 

2,5 - 3 cm, bebeklerde ise göğüs kemiği 1 - 1,5 cm içe çökecek şekilde bası 

uygulanmalıdır. 

− Eller göğüs üzerinden kaldırılmaksızın göğüs kafesi serbest bırakılmalıdır. 

− Dakikada yaklaşık 100 atımlık bir (1 saniyede iki defadan biraz daha az) kalp masajına 

devam edilmeli (yüksek sesle saymak yararlı olabilir), bası uygulama ve serbest bırakma 

aşamalarının sürelerinin eşit olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Bebeklerde TYD’ye başlanmadan önce, 5 kez kurtarma solunumu yapılmalıdır. Yetişkinlerde 

ve çocuklarda ise bu uygulanmamakta, temel yaşam desteğine kalp masajı ile başlanmaktadır. 

 

5. Solunum ve dolaşım devamlılığı birlikte sürdürülür: 

• Ara vermeden 30 kez göğse bası uygulanmalı, 30 basıdan sonra yaralının başı geriye 
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doğru itilip çene öne doğru çekilerek 2 etkili solunum yaptırılmalı, yapay solunum öncesi, 

solunumun olmadığından kesinlikle emin olunmalıdır. Yapay solunum ağızdan ağıza ya da 

ağızdan buruna yapılabilmektedir. 

 

− Ağızdan ağıza yapay solunumda yaralının; 

 Pozisyonu sırt üstü yatar durumda olmalı, 

 Başı geriye itilmeli, 

 Çenesi yukarı kaldırılmalı ve böylelikle hava yolu açık tutulmalı, 

 Alın bölgesi üzerindeki elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları havanın 

çıkmasına engel olacak şekilde sıkıca kapatılmalı, 

 Alt dudağı, diğer elin başparmağı ile aşağı bastırılmalı, böylelikle ağzın hafifçe 

açılması sağlanmalı, 

 Ağız çevresine ilk yardımı yapan birey hava kaçağı olmayacak şekilde, (derin bir 

soluk alarak akciğerlerini oksijenle doldurduktan sonra) kendi ağzını yerleştirmeli, 

 Tıpkı normal solunumda olduğu gibi, göğsü yükselecek ölçüdeki hava, iki saniye 

süreyle akciğerlerine verilmeli, (Bu arada bir göz ile göğüs kafesinin yükselmesi 

izlenmeli, çocuk ve bebeklerin akciğerlerinin kapasitesinden fazla hava üflenmemeli 

ve verilen hava miktarı göğsün kalkış hareketlerine göre düzenlenmelidir.), 

 Hava yolunun açık kalmasının sağlanması için (baş geriye itilmiş, çene çekilmiş 

pozisyonda) ilk yardımı yapan birey ağzını uzaklaştırmalı ve yaralının pasif nefes 

vermesine izin vermeli, bu arada göğüs kafesinin eski hâline dönmesini izlemeli, 

 İki etkili solunum yapabilmesi için tekrar derin nefes alınması ve yukarıdaki 

uygulamaların tekrarlanması sağlanmalıdır (Şekil 8). 

 

− Ağızdan buruna yapay solunumda ise; 

 İlk yardım görevlisi, yaralının alnına koyduğu eli ile başı geriye doğru itilmiş şekilde 

tutarken diğer elini alt çenesini kaldırmak üzere kullanmaktadır. Böylece yaralının 

dudakları birleşmektedir. 

 İlk yardım görevlisi, derin bir nefes alarak dudakları ile yaralının burnunu 

kapatmakta, yaralının göğsünü yükseltmeye yetecek ölçüde, her biri bir saniyeden uzun 

süren 2 nefes vermektedir. 
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Şekil 8: Ağızdan Ağıza Yapay Solunum 

 

Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim 

Tarihi: 29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm 

 

• Bu işlemi iki kez yaptırdıktan sonra, eller hemen gecikmeden göğüs kafesinin tam 

ortasına yerleştirilerek yeniden otuz bası daha uygulanmalı, bası ve solunumlara 30:2 

oranını sağlayacak şekilde devam edilmelidir. 

 

Bebeklere yapay solunum uygulanması için bebeğin ağzının ve burnunun ilk yardımı 

yapan bireyin ağzı içine tamamıyla alınması gerekmektedir (Şekil 9). 

 

 
Şekil 9: Bebeklerde Yapay Solunum 

 

Kaynak: Biarent, D. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for 

Resuscitations 2005, Section 6. Paediatric life support. Resuscitation, 67S1, S97-S133 

 

Bebek ve çocuklarda, yetişkin TYD’de olduğu gibi 30 kalp masajına 2 solunum oranı 

uygulanmaktadır. İki ya da daha fazla kurtarıcı varsa bebek ve çocuklarda, 15 kalp 

masajına 2 solunum da uygulanabilir. 

 

• Etkili solunum yaptırılmakta güçlük çekiliyorsa; 
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− Yaralının ağzı yeniden kontrol edilmeli, yabancı cisim varsa çıkarılmalıdır. 

− Başın yeterince geriye itilip itilmediği ve çenenin yeterince öne çekilip çekilmediği 

yeniden kontrol edilmelidir. 

 

• Beş kez 30:2 döngüsünü uyguladıktan sonra (yani 2 dakika sonra) dolaşım belirtilerini 

kontrol etmek için ara verilmeli, bunun dışında kalp - akciğer canlandırmasına TYD’de ara 

verilmemelidir. Yaralının hareket etmesi veya kendiliğinden soluk alması durumunda 

dolaşım belirtilerini yeniden kontrol etmek için ara verilebilir. Dolaşım belirtilerini 

değerlendirmede; 

− Bak, dinle, hisset yöntemi ile yaralı normal solunum, öksürük ya da hareket varlığı 

açısından izlenmeli, 

− Karotis arterden nabız kontrol edilmeli, bebeklerde nabız kontrolü, kolun iç kısmında 

brakiyal arterden yapılmalıdır (Şekil 10). 

 

Yukarıdaki girişimler için 10 saniyeden fazla zaman harcanmamalıdır. 

 

 
Şekil 10: Karotis ve Brakiyal Arterden Nabız Kontrolü 

 

Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi: 

http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm 

 

6. A. Dolaşım belirtisi varsa; 

• Yaralı, kendiliğinden nefes alıncaya değin yapay solunuma devam edilmelidir. 

• Yaralı kendiliğinden nefes alıyorsa, ancak bilinci kapalı ise, iyileşme pozisyonuna 

getirilmeli, solunumunun tekrar durması olasılığına karşı kontrol edilmeli; solunumun 

durması hâlinde, yaralı yeniden sırt üstü pozisyona getirilerek yapay solunuma yönelik 

hazırlıklı olunmalıdır. 
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B. Dolaşım belirtileri yoksa ya da tam olarak emin olunamıyorsa; 

• Kalp masajına başlanmalı, 

• Kalp masajı ve solunum kombine edilmelidir (30:2). 

 

Kalp - Akciğer Canlandırmasına / TYD’ye; 

• Eğitimci sağlık bakım profesyoneli yardımı gelinceye, 

• Yaralı düzelme belirtileri gösterinceye ve 

• İlk yardımı yapan birey yorgunluktan bitkin düşünceye kadar devam edilmelidir. 

 

1.4.3.2. İki Kurtarıcı İle Kalp - Akciğer Canlandırması 

 

İki kurtarıcı ile uygulanan kalp - akciğer canlandırması daha az yorucudur. Ancak bu 

uygulamada her iki kurtarıcının eğitimli ve deneyimli olması gerekmektedir. 

 

Bazı kurallara özen gösterilmelidir: 

• İlk öncelik yardım çağırmaktır. Bunun anlamı; yalnız başına olan bir kurtarıcının kalp - 

akciğer canlandırmasına başlaması ve diğerinin acil sistemle iletişime geçmenin yollarını 

aramasıdır. 

• Kurtarıcıların yaralının her iki yanında karşılıklı olarak durmaları önerilmektedir. 

• İki kurtarıcı ile kalp - akciğer canlandırmasında da 30 kalp masajına 2 solunum oranı 

uygulanmaktadır. Göğüs bölgesine 30 bası uygulanması sonucunda, solunumdan sorumlu 

olan kurtarıcı, en az gecikme ile iki solunum yaptıracak şekilde hazır olmalıdır. Kalp 

masajı sırasında yüksek sesle saymak yararlı bir yöntemdir. 

• Başın geriye doğru itilmesi, çenenin öne doğru çekilmesi ile sağlanan hava yolu 

açıklığı, tüm uygulamalar boyunca sürdürülmelidir. Kalp masajına ara verildiğinde 

uygulanan solunumların her birinin süresi, 2 saniye olmalı, ikinci solunumdan sonra kalp 

masajı uygulamasına hemen başlanmalıdır. 

• Kalp masajı yapan kurtarıcılar yer değiştirerek uygulamayı mümkün olduğunca hızlı ve 

zararsız bir şekilde gerçekleştirmelidirler (Şekil 11). 

 



 

 21 / 38 

 
Şekil 11: İki Kurtarıcı İle Kalp Akciğer Canlandırması 

 

Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi: 

29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm 

 

1.4.3.3. İyileşme (Recovery / Stabil Yan) Pozisyonu 

 

Yaralının bilincinin kapalı olduğu, solunum ve dolaşım belirtilerinin var olduğu durumda ise, 

sırt üstü yatar pozisyonda dil kökünün geri düşmesi ve ağız içindeki kusmuk, kan vb. 

salgıların (sekresyonların) hava yolunu tıkamasına neden olması önlenmelidir. Yaralının yan 

yatırılması ile sağlanan pozisyon “iyileşme” pozisyonu adını almakta ve yukarıda sözü edilen 

sorunlardan yaralıyı korumaktadır (Şekil 12). 

 

İyileşme pozisyonunun değişik şekilleri vardır. Her kurum, kendi kabul ettiği pozisyonu 

önermektedir. İyileşme pozisyonunun uygulanması sırasında, dolaşım durumunun izlenmesi 

ve kol üzerindeki bası süresinin minimal olması açısından altta kalan kol korunmalıdır. Yaralı 

iyileşme pozisyonunda 30 dakikadan fazla tutulmuş ise, diğer tarafa çevrilmelidir. 

 

 
Şekil 12: İyileşme (Recovery / Stabil Yan) Pozisyonu 

 

Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi: 

29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm 
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• Yaralının gözlüğü ve cebindeki büyük hacimli eşyalar çıkarılmalıdır. 

• Yaralının yan tarafına diz çökülmeli, her iki bacağının düz olması sağlanmalıdır. 

• Kurtarıcı tarafındaki kol, yaralının bedeni ile dik açı yapacak şekilde; kol dirsekten 

bükülerek, kol ile ön kol arasında 90 derecelik bir açı oluşması sağlanacak şekilde; avuç içi 

yere, el sırtı ise yaralının yanağına bakacak şekilde yerleştirilmelidir. 

• Uzakta kalan kol göğüs kafesini çaprazlayacak şekilde ve karşı omuza doğru; avuç içi 

yere, el sırtı yaralının yanağına bakacak şekilde yerleştirilmelidir. 

• Uzak taraftaki bacak diz ekleminin hemen üst kısmından ve bacağın arka tarafından 

tutularak yukarıya doğru çekilmelidir. Ayak tabanının yere basar durumda kalması 

sağlanmalıdır. 

• Bir el ile yaralının yanağının yanına yerleştirilen elinden, diğer el ile bacağından 

tutularak yaralı yan yatar pozisyona çevrilmelidir. 

• Üstte kalan bacak, hem kalça hem de diz eklemi ile dik açı yapacak şekilde 

yerleştirilmelidir. 

• Hava yolunun açık olduğundan emin olmak üzere baş geriye doğru itilmelidir. 

• Düzenli aralıklarla solunum ve dolaşım kontrol edilmelidir. 

 

1.5. Üç Yaşamsal Tehlike (Hava Yolu Tıkanıklığı - Kanama - Şok) 

 

1.5.1. Hava Yolu Tıkanıklığı 

 

Hava yolu tıkanıklığı; solunumun gerçekleştirilmesinde gereksinilen havanın geçişine engel 

olacak şekilde hava yolunun tıkanmasıdır. 

 

1.5.1.1. Hava Yolu Tıkanıklığının Nedenleri 

 

• Yabancı cisimler (yiyecek parçaları, sıvı maddeler, bilye, boncuk, düğme, kuru yemiş 

gibi çok küçük cisimler, küçük parçalara ayrılan oyuncaklar, takma ya da kırılmış dişler 

vb.), 

• Bilincin kaybolduğu durumlarda dilin geriye doğru gitmesi, 

• Solunum sistemine ilişkin hastalıklar, alerjik reaksiyonlar, yanıklar, zehirlenmeler, 

• Kafa ya da yüz yaralanmalarında meydana gelen kanamaların hava yolunu tıkaması 
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olarak sıralanabilmektedir. 

 

1.5.1.2. Hava Yolu Tıkanıklığında Belirti ve Bulgular 

 

Hava yolu tıkanıklığı, tam ya da kısmi olmak üzere iki şekilde meydana gelir. Hava yolu 

tıkanıklığının belirti ve bulguları tam ya da kısmi tıkanıklık olmasına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. 

 

Tam tıkanıklık durumunda belirti ve bulgular: Yaralı bilinçli ise, konuşma çabası içinde 

olduğu hâlde konuşamamakta, öksürememekte, soluk alamamakta, acı çekmekte ve panik 

yaşamaktadır. Yaralının evrensel boğulma bulgusu sergileyerek ellerini boynuna götürdüğü, 

renginin morardığı ve 1 - 2 dakika içinde bilincini kaybettiği izlenmektedir. 

 

Yaralının bilinci yerinde değilse; burun ve ağız bölgesinden hava giriş çıkışı 

hissedilememekte ve göğsünde solunum hareketleri gözlenememektedir. 

 

Kısmi tıkanıklık durumunda belirti ve bulgular: Yaralı birey, soluk alabilmekte, 

konuşabilmekte ve öksürebilmektedir. Öksürük sırasındaki anormal solunum sesleri hırıltılı, 

ıslık ve ötme şeklinde olup boğulma hissi gelişmekte ve yaralı birey panik içinde 

olabilmektedir. 

 

1.5.1.3. Hava Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım Girişimleri 

 

• Yaralı bireyin bilinci yerindeyse ve yeterli hava giriş çıkışı varsa (kısmi tıkanıklık), 

pozisyonu korunmalı, öksürmesi için cesaretlendirilmeli, ek bir girişimde bulunulmamalı 

ve arka tarafında durulmalıdır. 

• Sürekli izlenmeli ve ağız boşluğunda yabancı cisim görülüyorsa çıkarılmalıdır. 

• Öksürük etkili değilse, solunum ve öksürüğünün etkisi azalıyorsa ya da kaybolmaya 

başlamışsa tam tıkanmaya yönelik girişimde bulunulmalıdır. 
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Bu amaca yönelik girişimler şunlardır: 

 

Sırta vurma tekniği; 

 

• Yaralı bireyin yanında ve hafifçe arkasında durulur. 

• Bir elle göğüs kemiği üzerinden desteklenirken hafif öne doğru eğilir, başı olabildiğince 

göğsün aşağı kısmında olacak şekilde tutulmaya çalışılır. Böylece yabancı cisim yer 

değiştirecek olursa hava yollarından daha aşağıya doğru gitmesi önlenmiş olur. Diğer elin 

topuk kısmıyla yaralının kürek kemikleri arasına 5 kez kuvvetli şekilde vurulur. Sırta vurma 

sırasında amaç, yabancı cismi çıkarmak ve tıkanıklığı ortadan kaldırmaktır. 

• Herhangi bir vuruş sonrasında yabancı cisim çıkabilir. 

• Yabancı cisim çıkarıldıktan sonra, sırta vurma işleminin 5 kez tamamlanması zorunlu 

değildir. 

• Sırta vurma işlemi ile cisim çıkarılamıyorsa Heimlich Manevrası (karına bası uygulaması) 

yapılmalıdır. 

 

Heimlich manevrası (karına bası uygulama); 

 

• Yaralı ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir. İlk yardım yapan birey yaralıya arkadan 

sarılarak gövdesini kavrar. Bu arada yaralı bireyin iyice öne doğru eğilmesine dikkat 

edilmelidir. 

• En çok kullandığı elinin başparmağını yaralının midesinin üst kısmına, göğüs kemiğinin 

altına gelecek şekilde yumruk yaparak koyar. Diğer el ile yumruk yaptığı elini kavrar. 

• Kuvvetle yumruğunu içe ve yukarı doğru bastırır. Bu girişim ile tıkanmaya neden olan 

cisim çıkabilir. 

• Bu girişim yabancı cisim çıkıncaya kadar 5 - 7 kez tekrarlanır. 

• Tüm çabalara rağmen yabancı cisim çıkmıyorsa; 5 kez sırta vurma, 5 kez Heimlich 

manevrası şeklinde devam edilir. Yaralı bireyin, herhangi bir anda bilinci kapanabilir. 

 

Bilinç kaybı gelişen yaralı için uygulanan Heimlich manevrası; 

 

• Sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır. 

• Baş geriye doğru itilir ve çene öne doğru çekilerek hava yolunun açılması sağlanır. Ağız 
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boşluğunda yabancı cisim görülüyorsa parmakla çıkarılır. Kan pıhtısı, kusmuk, mukus veya 

kırık dişler varsa temizlenir. 

• Bak, dinle, hisset yöntemi ile solunumun olup olmadığı kontrol edilir. İki yapay solunum 

uygulanır. 

• Beş kez denenen yapay solunum sonrasında etkili solunum yoksa Heimlich manevrası 

uygulanır; 

• Yaralının bacakları üzerinde, ata biner pozisyonda ve yüzüne doğru dönük olarak diz 

çökülür. 

• Bir elin topuk kısmı, yaralının göğüs kemiği alt ucu ile göbek deliği arasına yerleştirilir. 

Diğer el, bu elin üzerine yerleştirilir ve kuvvetlice içe ve yukarı doğru bası uygulanır. Bu 

girişim 5 - 7 kez tekrarlanır. 

• Yabancı cismin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. 

• Acil yardım istenir (Şekil 13). 

 

Başarılı oluncaya kadar Heimlich manevrası - ağız içi temizliği - yapay solunum girişimi 

döngüsüne devam edilir. Diğer yandan nabız kontrol edilir, gerekli ise kalp - akciğer 

canlandırmasına / TYD’ye başlanır. 

 

 
Şekil 13: Bilinçli ve Bilinçsiz Kişide Heimlich Manevrası 

 

Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi: 

http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm 

 

Heimlich manevrasını kişi kendi kendine de uygulayabilmektedir. Göbeğin üst bölümüne 

yumruğunu yerleştirip öne eğilerek içe ve yukarı doğru kuvvetlice bastırarak ya da 

sandalyenin arkalığı gibi sert bir cisme dayanarak da bu manevrayı uygulayabilmektedir. 
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Bebeklerde, hamile ve şişman bireylerde karına bası uygulanmamalıdır. Hamile ve şişman 

bireylerde hava yolu tıkanıklığı geliştiğinde, yukarıdaki girişimler aynı olmakla birlikte, karın 

üzerine bası yerine göğüs kemiğinin alt yarısına (kalp masajı yapılan kısma) bası 

uygulanmalıdır. 

 

Bebeklerde Hava Yolu Tıkanıklığının Açılması: 

 

• Bebek ilk yardım yapan bireyin bir kolu üzerine ters olarak yatırılır. 

• Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan 

tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir. Baş gergin olup, gövdeden aşağı bir 

pozisyonda tutulur. 

• El bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırt bölgesinde yer alan kürek kemiklerinin arasına 5 

kez hafifçe vurulur. 

• Bebeğin başı diğer kolun üzerine alınır ve elle kavranarak sırt üstü çevrilir. Yabancı 

cismin çıkıp çıkmadığına bakılır. 

• Yabancı cismin çıkmadığı durumda, bebeğin başı, gövdesinden aşağıda olacak şekilde 

sırt üstü tutulur. 

• İki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üst kısmına doğru 5 kez baskı 

uygulanır (Şekil 14). 

 

 
Şekil 14: Bebeklerde Hava Yolu Tıkanıklığını Açmak Üzere Kullanılan Sırta Vurma ve 

Göğse Bası Yöntemi 

 

Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi: 

http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm 
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• Bu uygulamalara, yabancı cisim çıkıncaya, hava yolları açılıncaya ve bebek 

kendiliğinden nefes alıncaya değin devam edilir. 

• Acil yardım istenir. 

 

1.5.2. Kanamalar 

 

Damar içerisinde dolaşan kanın herhangi bir nedenle damar dışına çıkmasına kanama adı 

verilmektedir. İlk yardımı yapan birey, sıklıkla kanama durumu ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. Ciddi kanamaların kontrol altına alınamadığı durumlarda, şok ve ölüm 

kaçınılmazdır. Yetişkin birey, sahip olduğu 5 - 7 litrelik kanın 1 - 1,5 litresini ani olarak 

kaybettiğinde, yaşamı tehlikeye girebilmektedir. Çocuklarda 200 - 300 ml, bebeklerde ise 25 - 

30 ml kan kaybı şok bulgularına neden olabilmektedir. 

 

Kanamanın ciddiyeti; 

 

• Kanamanın hızına, 

• Kaybedilen kan miktarına, 

• Kanayan damarın cinsine, 

• Yaralının fiziksel durumuna ve yaşına bağlıdır. 

 

1.5.2.1. Kanama Çeşitleri 

 

Kanamalar, kanayan damarın cinsine ve kanın aktığı yere göre isimlendirilmektedir. 

 

Kanayan Damarın Cinsine Göre Kanamalar: 

 

• Arter (atardamar) Kanamaları: Atardamarlar, kalbimizden yüksek basınçla 

pompalanan kanı hücrelere ileten, toplardamara kıyasla vücudumuzda kol ve bacaklarda 

daha derin seviyelerde bulunan damarlardır. Atardamar kanamalarında kan, yara yerinden 

kalp atımına uyumlu şekilde kesik kesik ve fışkırır tarzda akmaktadır. Kanayan yer kalbe 

yakın ise fışkırma daha şiddetlidir. Kanın rengi, açık ve parlak kırmızıdır. Durdurulması 

zor olan, yaşamı tehlikeye sokan kanamalardır. 
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• Venöz (toplardamar) Kanamaları: Toplardamarlar hücrelerden dönen kanı kalbe 

taşıyan, düşük basınçlı kan akımı olan damarlardır. Cilde yakın olan yüzeysel 

toplardamarlar, kol ve bacak, el ve ayak sırtında rahatça görülebilmektedir. Kanama fışkırır 

tarzda olmayıp kesintisiz ve taşma şeklindedir. Çoğunlukla kanayan bölge üzerine direkt 

basınç uygulandığında kanama durmakta ve yaşam tehlikeye girmemektedir. 

 

• Kılcal Damar Kanamaları: Kılcal damarlar hücrelere ulaşan damarların son 

uzantılarıdır. Çok ince olup çok az miktarda kan taşıdıklarından kesiklerde ya da 

yaralanmalarda sızıntı şeklinde kanama izlenmektedir. Kanın rengi toplardamar 

kanamasındaki gibidir. 

 

Kanın Aktığı Yere Göre Kanamalar; 

 

• Dış kanamalar: Kanın vücudun dışına aktığı ve kan akışının gözle izlenebildiği 

kanamalardır. 

• İç kanamalar: Kanın damarlardan vücut boşluklarına doğru aktığı, kan akışının 

dışarıdan görülemediği, ancak belirtilerle tespit edilebildiği kanamalardır. 

 

1.5.2.2. Kanamalarda İlk Yardım Girişimleri 

 

Kanamalarda ilk yardım girişimlerinin amacı; en kısa zamanda kanamayı durdurarak şok 

gelişimini önlemek ve yaralının sağlık kuruluşuna acil ulaşımını sağlamaktır. 

 

Dış Kanamalarda İlk Yardım Girişimleri 

 

• Acil yardım istenir. 

• Yara / kanama bölgesi değerlendirilir. 

• Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır. 

• Kanama durmadığında, ikinci bir bez konularak basınç arttırılır. 

• Gerektiğinde, yara bölgesi bandaj ile sarılarak basınç uygulanır. 

• Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır. 

• Kanayan bölge, kalp seviyesinden yukarı kaldırılır. 

• Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda ilk yardım yapan birey tek kişi ise, 
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yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, yaralının uzvu koptuysa ve / veya bası 

noktalarına baskı uygulanması yeterli değilse turnike uygulanmalıdır. 

• Şok pozisyonu verilir. 

• Sık aralıklarla solunum ve dolaşımı değerlendirilir. 

• Yaralının kanayan bölgesi dışarıda kalacak şekilde üzeri örtülür. 

• Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması gibi) kaydedilerek yaralı 

bireyin yanına bırakılır. 

• Hızla bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanır. 

 

Kanamayı Durdurma Yöntemleri 

 

• Kanayan Yere Direkt Basınç 

• Basınçlı Bandaj (pansuman) 

• Kanayan Yerin Yüksekte Tutulması 

• Kanayan Yerin Yakınındaki Damar Üzerine Basınç 

• Boğucu Sargı (turnike) 

 

Kanayan Yere Direkt Basınç: Yara üzerine yerleştirilebilecek steril pansuman malzemesi, 

bulunmadığı durumda ise temiz bir bez üzerinden el ya da parmaklarla basınç uygulanmalıdır. 

Bu uygulamada; kanayan damar, parmakla kemik arasına sıkıştırılmaktadır. Bu yöntem, dış 

kanamaları durdurmada etkili ve kolaydır. Kanayan yere yerleştirilen bez, kan ile ıslandığında 

yerinden kaldırılmaksızın üzerine ikinci ve hatta üçüncü bir bez konularak basınca devam 

edilmelidir. Kırığın olduğu durumlarda, direkt basınç uygulanmamalıdır. Kanayan yere direkt 

basınç uygulayan bireyin eldiven giymesi ya da elini kanla teması önleyebilecek bir malzeme 

ile desteklemesi (poşet vb.) önerilmektedir. Bu, hem basınç uygulayan kişinin hem de 

yaralının sağlığının korumasında önemli bir uygulamadır. 

 

Basınçlı Bandaj (pansuman): Direkt basınç ile kontrol altına alınan kanamalarda, pansuman 

üzerine ya da temiz bez üzerine, sargı bezi, kumaş parçası, kravat, atkı, kemer vb. sarılarak 

uygulanır. Bandaj, kanamayı durduracak tarzda sıkı olmalı, ancak dolaşımı engellemeyecek 

ölçüde gevşek şekilde 3 - 4 kez sarılmalı ve uçları bağlanmalıdır. Basınçlı bandaja rağmen 

kanama durdurulamıyorsa direkt basınca devam edilmelidir. 
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Kanayan Yerin Yüksekte Tutulması: Kanayan yerin kalp seviyesinden yüksekte tutulması 

yoluyla o bölgeye giden kan akımında azalma ve dolayısıyla kanama miktarında azalma 

sağlanmaktadır. Böylece kanamanın direkt basınç ile durdurulması kolaylaşmaktadır. 

 

Kanayan Yerin Yakınındaki Atardamar Üzerine Basınç: Basınç noktaları, kan 

damarlarının yüzeye yakın olduğu, kalp ile kanayan bölge arasında kalan damarın özellikle 

kemik desteği ile sıkıştırılabildiği yerlerdir. Kanayan yere direkt basınç uygulanamadığı ya da 

direkt basınçla kanamanın kontrol altına alınamadığı durumlarda, vücutta bulunan belirli 

basınç noktalarına basınç uygulayarak kanama durdurulabilmektedir. 

 

Vücudumuzda, atardamar üzerine baskı uygulanabilecek bölgeler (Şekil 15): 

 

• Kulağın üst ön noktası (şakak) 

• Boynun ön yan noktası 

• Köprücük kemiği altı 

• Koltuk altı 

• Kolun üst iç kısımları 

• El bileği 

• Kasık 

• Uyluk 

 
Şekil 15: Basınç Noktaları 

 

Kaynak: Erdil, F. (2009). Kanamalar. İçinde: Temel İlk Yardım. 1. baskı, eflatun basımevi, 

Repreton Ltd. Şti.,Ankara, 37-48 
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Boğucu Sargı (turnike) Uygulaması: Kanayan atar damarın tek kemik üzerinde boğucu sargı 

ile sıkıştırılması ve böylece kanamanın durdurulması yöntemidir. Üst kol (koltuk altı ve dirsek 

arası) ve üst bacak (kasık - diz arası) boğucu sargının başlıca uygulandığı bölgelerdir. Boğucu 

sargı uygulaması, kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygulanacak en son yöntem olarak 

bilinmektedir. 

 

Kol ve bacak kopması durumlarında kanama olmadan da boğucu sargı uygulanabilmektedir. 

Boğucu sargının kol ya da bacakta uzun süre kalması durumunda, altta kalan dokular 

ezilebilmekte, sinir ve damarlarda kalıcı hasar meydana gelebilmektedir. Bölgenin kanlanması 

ile ilgili bir bozukluk durumunda hücreler ölmekte ve kangren gelişebilmektedir. Bu nedenle 

diğer yöntemler denenmeksizin boğucu sargı uygulaması tercih edilmemelidir. 

 

Boğucu sargı; 8 - 10 cm. genişliğindeki bir eşarp, büyük bir bez, mendil, fular, kravat, kemer 

veya bir atkı olabilmektedir. Doku hasarını arttırabilecek ip, tel, kablo gibi malzemeler 

boğucu sargı olarak kullanılmamalıdır. 

 

 

 
 

Şekil 16: Boğucu Sargı (Turnike) Uygulaması 

 

Kaynak: Heckman, J. D., Rosenthal, R. E., Worsing, R. A., McFee, A. S. (Amerikan 

Ortopedik Cerrahlar Akademisi) (1996). Hasta ve Yaralılarda Acil Bakımı ve Nakledilmesi. 

Türkçe 2. baskı, Mısırlı Matbaacılık, İstanbul, 119-129. 

 

• Boğucu sargı malzemesi, uygulanacak bölgeye (el ve koldaki kanamalar için omuz ve 

dirsek arasına, ayak ve bacaktaki kanamalar için diz ve kalça arasına ve yaralı bölgenin 5 - 

10 cm. üzerine) yerleştirilerek iki kez sarılmalı ve bir düğüm atılmalıdır. 

• Düğüm üzerine yaklaşık 20 cm uzunluğunda sağlam bir çubuk (kalem, tahta parçası vb.) 
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yerleştirilmelidir. 

• Çubuğun üzerine, sargı bezinin serbest uçları ile iki düğüm daha atılmalıdır. 

• Boğucu sargı üzerindeki çubuk, kanama duruncaya kadar kendi etrafında döndürülerek 

sıkıştırılmalı, sargı üzerindeki cismin kendiliğinden gevşememesi için başka bir sargıyla 

uygulandığı uzva sabitlenmelidir (Şekil 16). 

 

Boğucu sargı, en fazla 2 saat süreyle uygulanabilmektedir. Boğucu sargı, ilk bir saatte her 15 - 

20 dakikada bir 5 - 10 saniye kadar gevşetilmeli, böylece kan dolaşımı sağlanarak ciddi doku 

hasarı önlenmelidir. Boğucu sargı uygulamasına bir saatten daha uzun süre devam edilmesi 

gerektiğinde, sargının gevşetme aralıkları sıklaştırılmalıdır. Sargının gevşetilmesi sırasında 

kan kaybının önlenmesine yönelik direkt basınç uygulaması gerçekleştirilmelidir. 

 

İç Kanamalarda İlk Yardım Girişimleri 

 

İç kanamalar, gözle görülmeyen, dış kanamalara oranla durdurulması zor ve daha tehlikeli 

olan kanamalardır. Ateşli ve kesici silahlarla yaralanmalar, kapalı kemik kırıkları, düşmeler, 

sert ve künt cisimlerle alınan darbeler vb. nedenler, iç kanama oluşumuna yol açabilmektedir. 

 

İç kanamalarda belirti ve bulgu olarak; 

 

• Hızlı ve zayıf nabız, 

• Ayakta duramama ya da bayılma, 

• Kan basıncında düşme, 

• Solgun cilt, 

• Sık soluk alıp verme ve hava açlığı, 

• Susuzluk, 

• Bulantı - kusma, 

• Huzursuzluk, 

• Görme ve işitme sorunları, 

• Uyuklama hâli, 

• Bilinç bozukluğu ve kanamanın devam etmesi ile bilinç kaybı görülebilmektedir. 

 

İç kanama belirtileri, bulunduğu yere göre de değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; mide 
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kanamasında kahve telvesi gibi kusma, akciğerlerden gelen kanamalarda kanlı balgam, beyin 

kanamalarında ağızdan kan gelmesi. 

 

İç Kanama Olasılığında İlk Yardım Girişimleri 

 

• Yaralı sırt üstü yatırılır. 

• Hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşım durumu değerlendirilir. 

• Ağızdan hiçbir şey verilmez. 

• Kusma olabileceği için yaralı bireyin başı yana çevrilir. 

• Yaralının üzeri örtülür ve bacakları 30 cm kadar yükseltilir. 

• Kırık olasılığına karşı yaralının hareketsiz kalması sağlanır. 

• En kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna götürülür veya acil yardım çağrılır. 

 

1.5.3. Şok 

 

Ciddi kan kaybı, kalp hastalıkları, alerjik durumlar, mikrobiyal hastalıklar, zehirlenmeler, 

geniş yanıklar, sinir sisteminde meydana gelen yaralanmalar gibi çeşitli nedenlerle damarlarda 

akan kanın miktar olarak azalması ya da damar içinde dolaşan kanın basıncının düşmesine 

bağlı olarak hücrelere yeterli oksijen taşınamaması sonucu meydana gelen akut bir dolaşım 

yetmezliğidir. 

 

Şokta dolaşım yetmezliğine bağlı olarak yaşamsal önemi olan kalp, akciğer gibi organların iyi 

çalışmaması söz konusudur. Şokta ilk etkilenen organ ise beyindir. 

 

1.5.3.1. Şokta Belirti ve Bulgular 

 

• Endişe ve huzursuzluk, 

• Soluk, soğuk ve nemli cilt, 

• Susuzluk hissi, 

• Hızlı ve zayıf nabız, 

• Hızlı ve yüzeysel solunum, 

• Bilinç bulanıklığı ya da baygınlık hissi olarak özetlenebilmektedir. 
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1.5.3.2. Şokta İlk Yardım Girişimleri 

 

• Yaralı, güvenli bir yere sırt üstü yatırılır. 

• Dar giysiler ya da aksesuarlar varsa gevşetilir. 

• Yaralı olabildiğince az hareket ettirilir. 

• Kusma ya da ağızdan kan gelmesi durumunda, başı yana çevrilir. 

• Üzeri battaniye gibi kalın bir örtü ile örtülür. 

• Şok pozisyonu verilir (dizler bükülmeden bacaklar 30 cm yükseltilir, baş göğüsle aynı 

seviyede kalır ya da hafif yükseltilir) (Şekil 17). 

 

 
Şekil 17: Şok Pozisyonu 

 

Kaynak: Eti Aslan, F. (2005). İlkyardım. Tavaslı matbaası, İstanbul, 64-68. 

 

• Dış ortama kanama durumunda, ilk yardım girişimleri uygulanır. 

• Kırık olduğunda ağrı azaltılmalı, hasarın artmasını önlemek üzere kırıklar tespit 

edilmelidir. 

• Ağız yoluyla yiyecek ya da içecek verilmemeli; sadece dudaklar, susuzluk hissini 

gidermek üzere pamukla ıslatılmalıdır. 

• Yaralı, yalnız bırakılmamalı ve en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna götürülmeli ya da 

acil yardım çağrılmalıdır. 
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1. ACİL EYLEM PLANLAMASI 
 

1.1. Giriş 

 

Her türlü afet sırasında minimum zarar görmek için maksimum tedbirler almak gereklidir. 

Afetten en çok zarar görenler, afete en yakın olanlar ve doğrudan afetin etkisine maruz 

kalanlardır. Afetin etkisi afetten uzaklaştıkça azalır. Afete yakın olanlar, eğer afetin zarar 

verici etkilerinden çok fazla etkilenmemişse afetin yol açtığı yan etkilerden etkilenebilirler. 

Kimi çok büyük hasar görür, kimi ise çok az hasarla atlatır. Afete yakınlık ve uzaklık 

gözetmeden afet riski olan bölgelerde bulunan herkesin mutlaka bir acil eylem planının 

olması gerekir. Acil eylem planı olan ve afetler yakın olan insanların acil eylem planı 

olmayan ana afete uzak olan insanlardan daha avantajlı olduğunun unutmamak gerekir. 

İlkinde afet sırasında nasıl davranılacağı bilindiği için zarar çok az olabilir. İkincisinde 

herhangi bir hazırlık olmadığı için afete uzak dahi olsalar zarar görme olasılıkları daha 

fazladır. Bu nedenle afetin uzaklığı ve yakınlığı, büyüklüğü ve küçüklüğü hiç düşünülmeden 

bireysel ve toplumsal olarak acil eylem planı yapılması zorunlu hâle gelmektedir. 

 

1.2. Afet Öncesi Acil Eylem Planlaması 

 

1.2.1. Kat Planlarının Hazırlanması 

 

Afet sırasında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, insanların ne yapacağını bilemeden 

panik hâlinde sağa sola koşturarak hem kendilerine hem de çevrelerine zarar vermeleridir. 

Bunu önlemek için tüm modern toplumlarda tek bir şey yapılmaktadır. Olası bir acil durumda 

ne yapılması gerektiği planlanmakta, bu planlar insanlara anlatılmakta ve sık sık tatbikatlar 

yapılarak bu planların pekişmesi sağlanmaktadır. Bunun için ilk yapılması gereken şey, en 

büyük binalardan en küçük dairelere kadar tüm alanlarda bir acil eylem planı yapılmasıdır. Bu 

planlamanın başlangıcı ise binaların basitleştirilmiş bina ve kat planlarının hazırlanmasıdır. 

Mekânın boyutu ne olursa olsun yapılacak bir eylem planı hiç umulmadık bir zamanda ortaya 

çıkacak ve acil bir durumda çok işe yarayacaktır. Bu planda bir afet durumunda yapılması 

gereken her şey olmalıdır. Yapılan kat planları üzerinde acil çıkış kapılarının belirgin olarak 

gösterilmesi çok önemlidir. Bunun çok basit bir neden var: Genel anlamda acil çıkış 

kapılarının fazla işe yaramadığını düşünenler büyük bir çoğunluğa sahiptir. Ancak 
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unutulmaması gereken nokta şudur ki panik hâlinde bırakın acil çıkışı bulmaları insanlar 

kendi odalarının kapısını bile bulamamaktadırlar. Bu nedenle belli çıkışı noktalarına planlı bir 

şekilde konacak fosforlu oklarda oluşan acil çıkış işaretleri, mevcut yapının hızlı bir şekilde 

sağlıklı olarak boşaltılması için çok önemlidir. Bu nedenle her birimin mutlaka acil eylem 

planı yapması ve bina çalışanlarının herhangi bir doğal afet sırasında acil çıkışı nereden 

yapacakları konusunda bilgilendirilmesi şart, aynı zamanda da zorunludur. Kat planları 

hazırlanırken bina içinde hangi odada kaç kişinin çalıştığını bilmek çok önemlidir. İzinli olan 

personelin isimlerine çok çabuk ulaşılacak bir sistemin olması çok önemlidir. İzinli personel 

bilinirse acil boşaltmadan sonra,  içeride kimsenin kalıp kalmadığını anlamak daha kolay olur. 

Ayrıca çıkış sırasında hangi odaların hangi çıkış kapısına yönelecekleri çok önceden 

saptanmalı ve bu plan tüm odalara bildirilmeli ve koridorlara da asılmalıdır. Burada asıl 

görev; kat ve koridor sorumlularına düşmektedir. 

 

1.2.2. Sorumluların Belirlenmesi 

 

Acil eylem planlamasında bina, kat ve koridor sorumlularının belirlenmesi çok önemlidir. Bu 

kişilerin gönüllü, tercihen daha önce afet çalışmalarında yer almış, panikten olabildiğince 

uzak, soğukkanlı ve inisiyatif kullanabilecek kişiler olmalarına dikkat edilmelidir. Sorumlular, 

herhangi bir afet sırasında binaların sağlıklı olarak boşaltılmasının kilit noktalarıdır. 

Sorumluların görevlerini aksatmaları hâlinde ortaya ciddi problemler çıkabilir. 

 

1.2.3. Sorumluların Eğitimi 

 

Bina, kat ve koridor sorumlularının herhangi bir doğa kaynaklı, insan kaynaklı veya 

teknolojik kaynaklı afette veya yangın sırasında nasıl davranacaklarını içeren eğitimlerden 

geçmeleri gerekmektedir. Bu eğitime bir de ilk yardım ve triyaj eğitimi eklenmelidir. Bu 

eğitimler ilk aşamada farkındalık eğitimleri şeklinde olmakla beraber afet bilincini de 

artırılmalıdır. Hevesli olanların ise ikinci aşamaya geçerek hafif arama kurtarma konusunda 

bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. Eğitim ne kadar iyi olursa müdahale de en az o kadar iyi 

olabilir. Sorumlu personelin belli periyotlarla eğitimler alması, acil eylem planının başarısı 

için olmazsa olmaz bir kuraldır. Binaların acil durumlarda boşaltılması için büyük bir öneme 

sahip olan bu personelin mutlaka yangın ve deprem eğitim alması gerekir. 
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1.2.4. Seminer ve Eğitimler 

 

En yüksek binalardan en küçük mekânlara kadar tüm yaşam alanlarını paylaşan bireylere 

mutlaka “farkındalık eğitimi” verilerek afetler hakkında bilinçlendirilmelerini sağlamak 

gerekmektedir. Bu eğitimleri alan kişilerin afetlere bakış açısı değişmekte ve bu kişiler 

yaşamlarını afetlere göre düzenleme bilgisine sahip olmaktadırlar. Bu farkındalık eğitimi ve 

seminerleri zaman zaman tekrarlanarak öğrenilenlerin pekişmesi sağlanmalıdır. Özellikle ilk 

yardım eğitimleri, artık modern dünyada herkesin mutlaka alması gereken eğitimlerdir. Söz 

konusu ilk yardım eğitimleri, sadece afetlerde değil yaşamın her anında işe yarayacak bilgileri 

içermelidir. 

 

1.2.5. Acil Müdahale Birimlerinin Kurulması 

 

Afet riski yaşayan toplumlarda devlet tarafından afetlere yönelik kurulan ve yönetilen 

kurumlar dışında belli sayıda insanların bulunduğu işyerleri, hastaneler, okullar, mahalleler 

vb. yerlerde acil müdahale birimleri kurulması çok önemlidir. Olayın boyutu büyük 

olduğunda, devlet tarafından yönlendirilen kurumların olay yerinde herkese müdahale etmesi 

ilk saatlerde veya günlerde zor olabilmektedir. Oysa kurulacak ve hafif arama kurtarma 

eğitimi alacak olan küçük birimler, hızlı bir müdahale ile birçok kişinin hayatını kurtarabilir 

veya büyük maddi kayıpların olmasın önleyebilirler. Bu kurulacak acil müdahale birimini 

daha önceden saptanan sorumluların oluşturması, daha doğru bir yaklaşımdır ama zorunlu 

değildir. 

 

1.2.6. Yangın Risklerinin Belirlenmesi 

 

Yangın bölümünde de anlatıldığı gibi yangına müdahale için sadece koridor sorumlularının 

değil, tüm personelin yangın tüpü kullanması iyi bilmesi gerekir. Bununla ilgili eğitimler ve 

tatbikatlar yapılması yangın çıkma riskini minimuma indirecektir. Bu nedenle ilk olarak daha 

önce saptanan yangına müdahale ekibinin eğitilmesi çok önemlidir. Binadaki yangın 

merdiveni çıkışlarının sorumluları belirlenmelidir. Genel olarak güvenlik nedeniyle yangın 

merdiveni çıkışları kilitli tutulmaktadır. Çıkışlara yakın yerde çalışan bir kaç personeli 

görevlendirmek, bu sorunu kısmen de olsa çözecektir. Yangın eğitimi ve müdahalesi dışında 

yangın vanalarını çalışıp çalışmadığı, yangın tüplerinin periyodik kontrolleri yapılarak dolu 

olup olmadıkları, yangın tüplerinin olması gerektiği bölgelerde olup olmadığı ve tüm 
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personelin yangın tüpü eğitimi alıp almadıkları sık sık kontrol edilmelidir. Özellikle patlayıcı, 

zehirleyici ve radyoaktif madde bulunan binalarda yangın riski diğer binalara oranla çok 

fazladır. Üstelik bu maddelerin yaşatacağı sorunlar, basit bir yangında yaşananlara oranla kat 

kat fazladır. Bu tür malzemelerin bulunduğu ortamlarda, güvenlik önlemleri çok fazla 

olmalıdır. 

 

1.2.7. Alarm Sistemleri 

 

Acil bir durumda ilk olarak alarm sistemlerinin devreye girmesi gerekir. Bu nedenle binalarda 

alarm sisteminin olup olmadığı, eğer varsa çalışıp çalışmadığı çalışmıyorsa onarılabilecek 

durumda olup olmadıkları iyi bilinmelidir. Eğer sorun varsa aksaklıkların giderilmesi ve 

alarm sisteminin devreye girmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Edindiğimiz deneyimler 

ülkemiz insanının alarm zillerini dikkate almadığını göstermiştir. Bu nedenle çalışanların 

mutlaka alarm zillerini dikkate almaları konusunda uyarılmaları gerekir. 

 

1.2.8. Toplanma Bölgesinin Belirlenmesi 

 

Bir afet sırasında acil eylem planı gereği uygulanan boşaltım planı %100 başarılı olsa bile 

dışarı çıkacak personelin nerede toplanacağı çok önemlidir. Dışarı çıkacak personelin risk 

altında olması planın başarısını gölgeler. Toplanma bölgesinin binaya yakın olması ve 

etrafında başka yapıların bulunmadığı geniş bir alan olması gerekir. Liseye kadar olan 

okullarda, okul bahçeleri ideal toplanma bölgelerdir. Ancak okulların acil eylem planında 

dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Afet sonrasında, veliler çocuklarını almaya 

gelinceye kadar çocuklar okulda kalmalı ve başka bir yolla evlerine gönderilmemelidir. 

 

1.2.9. Belgelerin Yedeklenmesi 

 

Afet sonrasında bazı bilgilere hemen erişmek çok kolay olmayabilir. Bu nedenle önemli 

evrakların korunması için tedbir alınmalı ve gerekirse yenilenmelidir. 

 

1.2.10. Afet Güvenliği 

 

Herhangi bir afet sırasında, ilk olarak güvenliğin devreye girmesi gerekir. Eğer güvenlik 

devreye giremezse acil bir durumun afete dönüşme olasılığı çok fazla olabilir. Bu nedenle 



 

 9 / 10 

afetler için özel güvenlik tedbirleri de alınmalı ve afetlerde güvenlik ile ilgili olarak güvenlik 

kuvvetleri kendini daha iyi eğitmelidir. 

 

1.2.11. Tatbikatlar 

 

İlgililerin acil eylem planı gereği yapılacak tatbikatları önemsemeleri ve tatbikatı yapacak 

olan kurumların işlerini çok ciddiye almaları gerekmektedir. Tatbikatlar iş olsun diye veya 

yapılması zorunlu diye yapılmamalıdır. Tatbikatlar için hazırlanan senaryolar, gerçeğe çok 

yakın olmalı ve tatbikatta görev yapanlar ise sanki gerçek bir afet çalışmasındaymışçasına 

ciddiye almalılar. Aksi takdirde yapılan tatbikatlar, amacın çok dışında kalır ve şova dönüşür. 

Amaç, sürekli tatbikatlar yaparak afetlere karşı toplumun sürekli uyanık durmasını 

sağlamaktır. 

 

1.3. Üniversitede Yapılacak Acil Eylem Planında Neler Olmalı? 

 

Tüm fakülte ve yüksekokulların mevcut durumları ortaya konmalıdır. Mevcut durumdan yola 

çıkılarak; 

 

• Amfilerin ders saatleri çıkarılarak günün hangi saatinde, hangi amfide kaç öğrencinin 

ders yaptığı saptanarak raporda belirtilmelidir. 

• Her katın ayrı ayrı planı çıkarılarak bu planlar üzerinde tüm çıkışlar gösterilmelidir. 

• Deprem durum planı yapılan bina veya binalardaki koridor sayıları saptanarak bu 

koridorlarda kaç kişinin çalıştığı, raporda kesin sayıyla belirtilmelidir. 

• Tüm sınıf ve koridorların veya katların sorumluları saptanarak raporda belirtilmeli, bu 

sorumluların afet sırasında nasıl hangi tür görevleri üstlenecekleri kendilerine 

bildirilmelidir. 

• Acil bir çıkış için bina veya binalardaki tüm çıkışlar saptanarak raporda belirtilmelidir. 

• Acil çıkış yapılacak tüm yerlere acil çıkış levhaları asılarak personel bilgilendirilmeli ve 

hangi personelin veya öğrenci grubunun hangi çıkıştan çıkacağı kendilerine bildirilmeli, 

raporda bu konuya da yer verilmelidir. 

• Özellikle yangın tüplerinin sorumluları belirlenmeli ve bu sorumlulara boşaltım 

sırasında kendi sorumlu oldukları tüpleri dışarıya çıkarmaları tatbikatlarla öğretilmeli ve bu 

plan da raporda belirtilmelidir. 
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• Olası bir yangın için iki adet alarm sorumlusu seçilmeli ve raporda belirtilmelidir. 

• Acil çıkış sonrasında boşaltılan binadan çıkarılan personel ve öğrenciler için en uygun 

toplanma bölgesi saptanmalı ve raporda belirtilmelidir. 
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