


1. Bölüm - Orman /Kırsal alan/ yangınları.

1.Genel kavramlar

1.1 Yangın kavramı.
 
Yangın, duman veya alevler�n eşl�k ett�ğ� ısı ya da 
her �k�s� �le karakter�ze ed�len, zaman ve 
mekanda kontrolsüz yayılan yanmadır.

1.2 Yanmanın oluşması �ç�n gerekl� koşullar.

Yanmanın ortaya çıkması için üç şart 
gereklidir:
- Yanıcı madde - /Yakıt/
- Oksitleyici /Havada Oksijen/
- Ateşleme kaynağı - /ısı, alev, kıvılcım/

Bu üç faktörden sadece biri ortadan 
kaldırıldığında, yangın söndürülür.

Yakıt
     Yangının oluşması için yanıcı b�r madde olması gerek�r. Yakıt 
her türlü yanan maddedir;  kağıt, yağlar, ağaç, gazlar, kumaşlar, 
sıvılar, plastikler ve kauçuk.
 

Oks�jen /oks�tley�c�/
Oksijen yanmanın devam etmesi için gereklidir. Soluduğumuz 
havada %21 oranında oksijen vardır, yanma ise en az %16 oranında 
oksijen gerektirir. Yanma sırasında, madde oksijen ile reaksiyona 
girer ve böylece ısıyı serbest bırakır. 
     Atmosferik havadaki oksijen içeriği yaklaşık % 21'dir, bu da 
yanmaya tamamen yeterlidir.

Isı / ateşleme kaynağı/
  Yakıt kaynağına ek olarak, ateşlemeyi başlatmak için ısı da 
mevcut olmalıdır. Tüm yanıcı maddeler yanıcı buharlar yayar. Yeterli 
ısı olduğunda, bu buharlar alevlen�r.

“Duydum ve unuttum. Gördüm ve hatırladım. 
Yaptım ve anladım.”
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1.3 İnsan sağlığı �ç�n tehl�ke /Tehl�kel� faktörler/.

- Alevler, kıvılcımlar ve radyan ısısı: bunlarla doğrudan temas 
hal�nde, yanıklar meydana gelmes� kaçınılmazdır. Alevler radyan ısı 
yaydıklarından dolayı, uzak b�r mesafede b�le olsanız, �nsan 
vücudunda yanıklar meydana geleb�l�r. Bunu bilmek önemlidir. 
- Yüksek hava sıcaklığı: hem korunmasız �nsan der�s�ne hem 
de �ç solunum organlarına zarar ver�r.
- Duman ve zehirli bileşenleri: duman, yangın sırasında insan 
sağlığı ve hayatı �ç�n en tehl�kel� temel şeylerden b�r�d�r. 

Duman, �s�n har�c�nde, çoğu zehirli olan ve organizmalara ciddi zarar 
veren veya ölümlere neden olan birçok kimyasal maddeyi de içerir. 
En yaygın yanıcı gazlar karbonmonoksit /СО/ ve karbondioksittir 
/СО2/. Karbonmonoks�t zehirli bir gazdır, kanın hemoglobinine 
oksijenden 200-300 kat daha hızlı bağlanır ve vücutta oksijen 
açlığına neden olur. Karbondioksit zehirli değildir, ancak nefes 
almanın hızlanmasına neden olan boğucu bir gazdır, bu nedenle 
daha fazla miktarda diğer zehirli gazlar yutulur. Ayrılmış duman da 
yüksek sıcaklıktadır ve yanıklara neden olabilir. Bir yangın sırasında 
görmey� azaltır, insanların yönlend�r�lememes�ne ve tahl�ye 
ed�lmeler�n�n zorlaşmasına yol açabilir.
     
Yangınlarda hayatını kaybedenler�n %70'den fazlası duman 
zeh�rlenmes�ne bağlıdır.

- Oksijen içeriğinin azalması: Yanmayı sağlamak için belirli 
miktarda oksijen gereklidir. Çoğu durumda, bir yangında, oksijen 
oranı yaşamı tehdit edecek kadar düşük sev�yeye düşer.

% 14,6 oksijen oranında, �nsan bilincini kaybeder, % 9'un 
altında �se yaşamı için gerçek bir tehlike vardır.

2. Orman /Kırsal Alan/ yangınlarının türler�

2.1  Plantasyonların hang� kısımlarının dağıldığına bağlı olarak:

А.  Tepe yangını      

-Gel�ş�güzel Tepe Yangını – 
G e l � ş � g ü z e l  T e p e 
yang ın ında ,  ağaç la r ın 
tepeler� yanar. Ateş, tepeden 
tepeye büyük b�r  hız la 
yayılır.

- İst�krarlı Tepe Yangını – 
İst�krarlı Tepe yangınında, 
alevler yavaşça hareketl� b�r 
duvar şekl�nde yayılır. Bunda 
tepeler, alçak b�tk� örtüsü ve 
m�neral tabakasına kadar 
canlı toprak örtüsü yanar. 

B.  Örtü yangını  

- Gel�ş�güzel Örtü Yangını 
–  G e l � ş � g ü z e l  Ö r t ü 
yang ın ı nda ,  ağaç la r ı n 
kabuğu ve kökleri sadece 
yüzeyden yanar. Yanma 
malzemelerinin farklı nem 
oranı ve alevin kısa süreli 
etkisi  nedeniyle  yanma 
düzensizdir, yangın nemli 
yerleri çevreler, sarar ve 
yoluna devam eder.

- İstikrarlı Örtü Yangını – 
İst�krarlı Örtü yangınında, 
toprak örtüsü tamamen 

yanar. Gel�ş�güzel örtü yangınıyla karşılaştırıldığında ağaçların 
kabukları ve kökler� daha der�n yanar.



C.  Toprak yangını   

Toprak yangınları, canlı 
t o p r a k  ö r t ü s ü ,  h u m u s 
tabakası ve turba yatağını 
yakar.  Humus ve turba 
tamamen yanar ve yangın 
mineral katmanı veya yeraltı 
sularına ulaşıncaya kadar 
devam eder.  
  

3. Orman yangınlarının etk�ler�

3.1 Ekoloj�k
Ağaçları yok etme ve toprak erozyonu. Ekosistemlerin 
termal ve su dengesinin bozulması. Nadir, korunan 
türlerin eşsiz yaşam alanlarının tahrip edilmesi, 
biyoçeşitliliğin sınırlandırılması. Ormanların sıhh� 
durumunun bozulması. CO2 em�l�m kapas�tes�n�n 

azaltılması.

3.2 Ekonom�k
Orman kaynaklarını uzun vadeli bir yatırımdan sonra 
yıkmak - odun kaybı. Zararlı sonuçları sınırlandırmak 
için araçların olağanüstü ayrılması. Arazi verimliliğinin 
azalması ve büyüme koşullarının bozulması. 
Gel�rler�n azalması.

3.3 Sosyal
Mikro iklim ve iş koşullarının bozulması. Turizm 
işletmelerinde düşüş. Halkın geçim kaynaklarını 
sınırlamak ve fak�rleşme. Bölgelerde nüfus azalması.

4.Oluşum nedenler�

Orman yangınlarının oluşmasının en sık 
nedenler�:

Söndürülmem�ş k�br�t ve s�gara �zmar�tler� – 
Bazı �nsanlar d�reks�yon başındayken, b�s�klet 
sürerken veya yürürken s�gara �ç�yorlar. Bazen 
a t t ı k l a r ı  � z m a r � t l e r  d o ğ r u  b � r  ş e k � l d e 
söndürülmed�ğ�nden, yangına neden olab�l�rler. 

Kamp ateşler�: B�rçok yerde, kamp d�nlenmek �ç�n 
favor� b�r yoldur. Genç ve yaşlı insanlar, doğada 
hayattan zevk almak için zamanlarını ormanda 
geçirirler. Bazen kamp sırasında bir ateş yakmak 
gerekir, eğer uygun şekilde söndürülmezse orman 
yangınına neden olabilir.  

Hava� fişekler: Patlayıcı doğaları ve yüksek ateş 
gücü neden�yle hava� fişek ler b�rçok yerde 
yasaklanmıştır. Hava� fişekler, doğru yerlerde 
fırlatılmazsa /kolay alev alan ortamda, yakınında 
veya yanıcı c�s�mlere doğru yönlend�r�lm�şse/ 
yangına neden olab�l�rler.

Ormanlarda çalışan makine ve araçların teknik 
arızaları - Arabalar, gaz şişeleri, çim biçme ve diğer bir 
çok makine ve ekipmanlar  hasar 
g ö r d ü k l e r i  z a m a n  y a n g ı n l a r ı 
tetikleyebilirler. Bu hasarlar kaza sonucu 
o l u y o r,  a n c a k  h e m e n  m ü d a h a l e 
edilmezse büyük problemler doğurabilir. 
Tarım makineleri kullanıldığında, yangına 
neden olabilecek kıvılcımlar oluşabilir.



Çocukların ateşle oynamaları - Çocuklar meraklarından 
dolayı çok sık k�br�t, çakmak ve yangın çıkarab�lecek 
d�ğer şeylerle oynarlar. Bu çok tehl�kel� b�r oyundur . 
Çünkü çocuklar emn�yet kurallarını b�lmezler ve 
uymazlar.

Ormanların yakınında evsel atık veya kuru bitki örtüsü yakma  - 
Birçok kişi kuralları ihlal ediyor. Çöplerini belirlenen yerlerde atmak 
yerine, onları yakıyorlar. İnsanlar genellikle bahçelerini veya tarım 
arazilerini (anızlarını, çayırlarını ve diğerlerini) temizlemek için 
yakarlar, ancak güvensiz yerlerde yapıldıklarında, kuvvetli bir 
rüzgarın varlığında, kolaylıkla kontrolden çıkıp bir yangına 
neden olabilirler.

Doğa olayları

Yıldırım: Çok sayıda orman yangınları yıldırımdan kaynaklanıyor. 
Ağaçları, elektrik direklerini ve diğer birçok şeyi 
dev�reb�l�r ve ateşe verebilir. 

Güç hatlarındak� arızalar:  B�r yangının başka b�r 
neden�, ağaç dalları �le temas eden elektr�k 
kablolarının düşmes�d�r. Bu durumlar itfaiyeciler için 
tehlikelidir çünkü kaza yerinde elektrik voltajı vardır.

Kasıtlı: çeşitli nedenlerle olsa da, yangınlar kasıtlı 
eylemden kaynaklanabilir. 

Kundaklama: Bu, b�r mülkün, arsanın ya da başka b�r 
nesnen�n  yakılması, zarar görmes�ne neden olmak �ç�n 
b�r amaçtır. Kundaklama yapan �nsana kundakçı den�r. 
Uzmanlar yangınların b�rçoğunun kundakçılar 
tarafından çıkarıldığını düşünüyor. Bu tür yangınlar tüm 
o r m a n  y a n g ı n l a r ı n ı n  y a k l a ş ı k %  3 0 ' u n u 
oluşturmaktadır.

Orman yangınlarının %1'�ne yıldırımların, ger�ye kalan 
%99'una �se �nsanların eylemler�n�n neden olduğunu 
b�l�yor muydunuz?

5. Orman /Kırsal Alan/ yangınları tespit ed�ld�ğ�nde 
yapılacaklar:

1. Sak�nl�ğ�n�z� koruyun.

2. Rüzgarın yönünü bel�rley�n ve ateş�n ulaşab�leceğ� alanı terk 
ed�n. Yakınınızda tehl�ke altında olan �nsanlar varsa, meydana 
gelen tehl�ke hakkında onları b�lg�lend�r�n. Yangın rüzgar yönünde 
daha çabuk yayılır ve alçaktan yukarıya doğru yayılır. Durumunuza 
göre �lerley�n.

3. Yangını 112, Türk�ye �ç�n 110 telefonuna b�ld�r�n�z.. 

4. Etrafınız ateşle çevr�l�yse, doğal engeller� arayın - yollar, çayırlar, 
açıklıklar veya d�ğer açık alanlar. Suyu kullanın, yakında neh�r varsa 
– g�ys�ler�n�z� ve beden�n�z� ıslatın veya �ç�ne g�r�n.

5. Vücudun açıktak� kısımlarını örtün, ağzınıza ve burnunuza ıslak 
b�r bez veya kumaş yerleşt�r�n. Eğ�lerek hareket ed�n.

6. Yangınları söndüren ve �nsanları ve hayvanları ateş alanından 
tahl�ye eden ek�plere yardım ve destek sağlayın.
 

6. Orman alanlarını ve açık alanları koruma.

Ülkenin yeşil zenginliklerini korumak için, yangın güvenliği 
kurallarına sıkı sıkıya uymalıyız:

●  Kolay yangın çıkab�len yerlerde söndürülmem�ş k�br�t  ve s�gara 
�zmar�tler� atılmamalı.



● Ormanda ateş� sadece özel olarak güvenli ve belirlenmiş alanlarda 
yakabilirs�n�z. Bundan önce, söndürülmes� için yeterli miktarda su 
veya başka bir tedarik kaynağına sahip olduğunuzdan emin olunuz. 
Yangın durumunda müdahale etmen�z �ç�n yeş�l dallardan kend�n�ze 
çırpılar hazırlayınız.
● Açık ateş kullandığınızda her zaman etrafını kayalarla veya d�ğer 
alev almayan nesnelerle sarınız.
● Yakılmış ızgara veya barbeküyü gözet�ms�z bırakmayınız.
● Etrafa cam şişeler atılmamalıdır - bunlar bir büyüteç etkisi 
yaratabilir ve kuru ot ve bitki atıklarını ateşleyebilir.
● Ş�ddetl� rüzgar varlığında ateş yakılması tehl�kel�d�r – siz 
müdahale edemeden uzak mesafelere kıvılcım ve ateş parçacıkları 
yayılır. 
● Ormanlık alanlarda anız, kuru dallar ve çöp yakmak kesinlikle 
yasaktır.

2. Bölüm – Afetler.

1.Seller:
1.1.  Genel kavramlar
Aslında – sel nedir?
SEL bir afettir. Su havzalarının ve nehir 
yataklarının seviyelerinin artması sonucu 
büyük oranda bir alan aşırı miktarda su ile 
dolar. Bu taşkınlar, doğa güçler�n�n / toprak 
erozyonunun, k�rl� neh�r yataklarının / veya 
�nsan faal�yetler�n�n (ormanların aşırı 
kes�lmes�, neh�r yatakları ve barajların 
yakınında �nşaat), denet�ms�z baraj 

duvarları, daykların vb. b�r sonucu olab�l�r.



1.2. Sel türler�
1.2.1. Sele neden olan sebeplere bağlı olarak
●  Ş�ddetl� yağmurun yağması veya yoğun kar er�mes� sonucu 
oluşan seller;
●  Tekn�k arızaların b�r sonucu oluşan seller - b�r barajın, daykın 
ve d�ğerler�n�n yıkılması;
●  Güçlü rüzgarın neden olduğu seller. Den�z�n kıyılarında 
gözlemlenirler.
1.2.2. Ölçeğe bağlı olarak:
●  Küçük seller
●  Tehl�kel� seller;
●  Ş�ddetl� tehl�kel� seller;
●  Yıkıcı seller;
●  Felaket selleri;

1.3. Sel durumunda yapılacaklar

Ev�n�zdeyken.
- Sak�nl�ğ�n�z� koruyun
- Gazı ve elektr�ğ� kapatın
- Tehl�key� yakınlarınıza ve komşularınıza b�ld�r�n
- Su sev�yes�n�n yükselmes�nde ve güvenl� tahl�ye �mkanınız 
yoksa, üst kata ya da b�nanın çatısına çıkmalısınız.
- Durumunuzu 112/110 telefonuna veya yakınlarınıza b�ld�r�n.
- Kurtarma ekipleri geld�kten sonra onlarla iletişim halinde olun.

Dışarıdaysanız
●  B�r neh�r yatağı ya da b�r dere kenarındaysanız, hemen 
uzaklaşıp en yakın tepeye doğru hareket ed�n.
●  Yüksek suların s�z� alab�leceğ� köprüler, alt geç�tler, üst geç�tler 
ve d�ğer nesneler�n altında / üstünde durmayın.
●  Suyun d�zler�n�z�n üstünde olduğundan em�n değ�lsen�z, hızlı 
akan ve su altındak� alanları geçmey�n. Sadece sak�n b�r sudan 
geç�n. 
●  B�r güvenl�k halatı ve vücut �ç�n güvenl�k halatı �le emn�yete 
alınmadan, hızlı akan ve su altındak� alanlardan geçmey�n.
●  Sel altında olan su kaynaklarından su �çmey�n.

2. Depremler: Genel kavramlar;
2.1. Aslında – deprem nedir?

Deprem, yer kabuğunun bir kısmının yer 
değiştirmesinin ve büyük miktarda enerjinin 
ani salınmasının neden olduğu yer 
yüzeyinin titremesidir.

Bir insanın depremde ölme olasılığı bir trafik 
kazasından yaklaşık 25 kat daha azdır.

Ş�ddet�ne bağlı olarak depremler; binaları 
ve tesisler�, elektrik, ısı, gaz, su ve 

kanalizasyon şebekelerin�, telefon ve diğer iletişimler�, yolları, 
demiryollarını, limanları ve havalimanlarını hasara ve yıkıma 
uğratab�l�r.

2.2 Deprem nedenler�

Doğal depremler - Tektonik plaka hareketi, 
volkanik aktivite, büyük karst boşlukları veya 
sarp dağ yamaçlarında ve diğerlerinde çökmeler 
sonucu.. 
Tektonik plakalar, deniz havzalarının altındaki 
topraklar dahil, yer kabuğunu oluşturan litosferik 
plakalardır. Bu plakalar, yer kabuğunun altında, 
yani mantoda bulunan fiziksel süreçlerin neden 
olduğu sürekl� hareket halindedir. 

Yapay depremler
Büyük miktarlarda suyun bir çöplükte depolanması 
(ve son derece ağır bir yapının inşası), sondaj ve 
kuyulara sıvı enjeksiyonu ve sondaj sırasında 
kömürün çıkarılması. Nükleer patlama da bir 
depreme neden olur.



2.4 Depremleri ölçme yolları

Güç ve enerj�.

Depremin büyüklüğü iki farklı fiziksel endeks ile tahmin edilmektedir: 
sismik şiddet ve büyüklük.

S�sm�k ş�ddet� - ölçek temel�nde bel�rlen�r, değerlend�rme aletlerle 
değ�l, deprem�n etk�ler� �le yapılır:

- �nsanların deprem� nasıl h�ssett�kler�;
- b�nalarda meydana gelen hasar ve / veya yıkılmalar nelerd�r;
- arazi ve diğerleri üzerindeki etkiler nelerdir

En popüler olanı Medvedev - Sponheuer - Karnik'in /MSK/  on iki 
dereceli ölçeğidir.

2.3 Depremlerin özellikleri

Merkez üssü 
Merkez üssü, yeryüzünün 
deprem odak noktasının 
( h i pocen t re )  hemen 
üzer indeki  yüzeyidir. 
Başka bir deyişle, merkez 
ü s s ü ,  d e p r e m  o d a k 
noktasının (hipocentre) 
izdüşümüdür. Orada en 
büyük yıkımı görmek 
z o r u n l u  d e ğ � l d � r . 
Genell�kle en büyük tahr�bat, s�sm�k dalgasının b�r açıda geld�ğ� 
merkez üssünden bell� b�r mesafede meydana gel�r. 

Deprem odak noktası (hipocentre) yeraltındaki depremin oluştuğu 
yerdir. Bu noktadan deprem dalgaları her yönden yayılır. Deprem 
odak noktasından (hipocentre) uzaklaşarak, depremin gücü azalır.

H�pomerkezler kırılgan deformasyonların bir sonucu olarak, 
yerkabuğunun üst kısmında (20 km'ye kadar), ortaya çıkar. Daha 
derin katmanlarda, baskın plastik deformasyonların arka planında 
karşımıza çıkarlar. Bir atom bombası patlaması durumunda, 
hipomerkez patlamanın hemen altındaki bölgedir.

S�sm�k dalgalar, depremler, volkan�k patlamalar, magma 
hareketler�, büyük heyelanlar ve düşük frekanslı akust�k enerj� 
yayan büyük yapay patlamalar sonucu meydana gel�r. S�sm�k 
dalgalar yeryüzünün der�nl�kler�nde yayılırlar. S�sm�k dalgalar kend� 
yolunda, yer�n �ç kısmında kırılab�l�r, yansıyab�l�r, dağılab�l�r ve 
em�leb�l�r.
Artçı depremler; Güçlü depremlere her zaman aynı yerde b�rçok 
artçı depremler eşl�k eder. Sayıları ve yoğunluğu zamanla azalır, 
ancak aylarca devam edebilir. Büyük depremden sonraki ilk 
saatlerde özellikle şiddetli depremlerin olasılığı yüksektir. 
Depremde zarar gören binaların daha zayıf bir artçı depremde 
çöktüğü b�r çok durum vardır.

Епицентър

Хипоцентър

Derece İnsanlar üzerindeki 
etkisi

Binalar üzerindeki etkisiTanım Jeolojik etki

---

---

---

Hissedilmiyorlar

Tesadüfen h�ssed�l�yorlar

Hassas insanlar 
tarafından 

hissediliyorlar

Kapalı alanda 
hissediliyorlar

Açık havada 
h�ssed�l�yorlar

İnsanlar evlerini 
terk ediyorlar

Panik

Genel panik

Yaygın pan�k

---

Korku get�r�yorlar

---

---

---

---

Pencereler t�trer

Sıvalar çatlar; hafif mobilyalar 
hareket eder, asılı 
nesneler sallanır

Bacalar yıkılır; hafif 
binalarda ciddi hasarlar

Hafif binaların yıkılması; 
sulama kanallarında hasarlar 

Standart olmayan binalarda 
ciddi hasarlar; yeraltı suyu 

şebekesinin kesilmesi

Tuğla binaların yıkılması

Az sayıda bina kısmen 
ayakta kalıyor

Bacalarda ve duvarlarda 
hasarlar

Karasal ve yeraltı yapıları 
tamamen yıkılıyor

---

---

Izole kaymalar

Mineral yayların akışındaki 
değişiklikler; taşların yıkılması

Çatlaklar, kum dökülmeleri; 
büyük toprak kaymaları

Dem�r yollarının eğr�lmes�; 
neh�r kıyılarında çökmeler; 

yen� göller oluşması

Yaygın çıkıklar; tsunami

İzole çatlaklar

Jeolojik değişiklikler; tsunami
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Tahr�p ed�c�
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Güçlü
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Büyüklük, deprem kaynağının enerjisini tahmin eder. Büyüklüğü 
belirlemek için, Richter'in 10 dereceli ölçeği kullanılır.

2.5 Depremde güvenliği sağlayacak önlemler.

Ш Önleyici tedbirler:

● Yiyecek ve su rezervinin sağlanması, evde herkes için sıcak tutan 
giysiler, el feneri, telefon, evrak çantası ve gerekli ilaçlar ile özellikle 
değerli eşya ve ilaç kutusu;
● Yüksek yerlere ağır, kolay düşen cisimler koymayın;
● Konutun g�r�ş� tıkanmamalı;
● Bir deprem durumunda evin en güvenli yerlerinden önceden 
haberdar olmalısınız. En tehlikeli yerler�n balkonlar, dış duvarlar, 
merdivenler ve asansör olduğunu unutmayınız;

Ш İlk sarsıntıyı h�ssett�ğ�n�zde:

● Sak�nl�ğ�n�z� koruyun! Pan�ğe kapılıp merd�venlere ve asansörlere 
doğru koşmayınız;
● Yaklaşık 10-15 san�ye �çer�s�nde yapamayacağınız sürece b�nayı 
terk etmemel�s�n�z;

● B�nadak� en güvenl� yere g�r�n; ön kapı çerçeves�n�n altı, �ç duvar, 
sütun, sağlam b�r masanın altı, çalışma masası veya yatak altı;
● Sokaktaysanız, b�nalardan ve elektr�k hatlarından uzak durunuz;
● Toplu taşımada, sarsıntının b�tmes�n� araçta beklemek daha �y�d�r.

Ш İlk sarsıntı geçt�kten sonra:

● Elektr�ğ�, gazı ve suyu kapatın;
● Hızlıca b�nayı terked�n;
● Asansörler� değ�l merd�venler� kullanın;
● Çocuklu kadınlara ve yaşlılara yardım edin ve öncelik tanıyın; 
● B�nadan çıktıktan sonra, en yakın b�nanın yüksekl�ğ�nden daha 
yüksektek� b�r mesafeye uzaklaşın;
● Güç hatları, elektr�k ve tramvay hatları altında durmayın;
● Eğer yapab�l�rsen�z,  mağdurlara yardım ed�n;
● Enkaz altında kalmış insanların olduğu yerleri �şaretley�n. 
Mümkünse onlara yardım edin;
● Medyada ver�len tal�matları tak�p ed�n ve sadece yetk�l� kurumlar 
tarafından ver�len komutları gerçekleşt�r�n.

Ш Depremden sonrа:

● Depremlerin b�tt�ğ� ve tehlikenin geçtiği hakkında bilgi verilmesini 
bekleyin;
● Yetkili makamlar tarafından sadece temel bir inceleme ve denetim 
yapıldıktan sonra binalara girilebilir;
● Telefon hatlarını kısa mesajlar için, yakınlarınıza sadece hayatta 
ve sağlıklı olduğunuzu bildirmek için kullanın;
● Kişisel hijyenin�z� koruyun ve denenmemiş kaynaklardan yiyecek 
ve içecek tüketmeyin. Bir depremden sonra salgın hastalıkların 
ortaya çıkma riski yüksektir;
● Afetler sırasında suç olayları artar, usulsüzlük meydana geldiğinde 
dikkatli olun ve haber verin.

Tanım
Richter ölçeğine 
göre Büyüklük Efekt Frekans

Mikro

Çok zayıf

Zayıf

Hafif

Orta

Güçlü

Büyük

Çok büyük

Son derece 
güçlü

Küresel 
felaket

2.0'den küçük 

 2,0–2,9

3,0–3,9

 4,0–4,9

 5,0–5,9

6,0–6,9

 7,0–7,9

8,0–8,9

9,0–9,9

 ≥ 10,0

Mikro depremler hissedilmez.

Genellikle algılanamaz, ancak rapor edilirler. 

Genellikle hissedilir, ancak nadiren hasara neden olur. 

Depremler hissedilir. Genellikle hasara neden olur. 

Büyük hasara neden olabilir. 

Büyük bir yarıçapta ciddi hasara neden olurlar.

Yaklaşık 100 km'lik bir yarıçapta yıkıcı.

Yüzlerce kilometre yarıçapında ciddi hasara neden olurlar. 

Binlerce kilometre yarıçapında büyük hasara 

neden olurlar. Merkez üssü yakınlarında bulunan 

rölyeflerde bile büyük çaplı değişiklikler mümkündür. 

Tüm kıtalar ve hatta tüm dünya için tamamen felakettir.

Günde yaklaşık 8,000

Günde yaklaşık 1000

Yılda yaklaşık 49.000

Yılda yaklaşık 6.200

Yılda 800

Yılda 120

Yılda 18

Yılda 1

10-50 yıl için 1

Son derece nadir, 

binlerce yılda 1 kez 

(bilinmeyen / ve belki imkansız)



3.2. Tehl�kel� rüzgar türler�
3.2.1.Kum fırtınası.

Yüzey tabakasından büyük m�ktarda toz ve kum taşıyan, aynı 
şek�lde toprak parçacıkları ve tohumlar taşıyan güçlü bir rüzgardır. 
Kum fırtınasının boyutu toprak nemine bağlıdır (toprakta azalan 
nem ile artar). Erken ilkbahar ve sonbaharda görülür.
Önleyici bir önlem olarak, tohum neminin partikül ve rüzgâr 
aktarımına izin vermeyen sınırlar içinde kalmasını sağlamak izlenir.

3.2.2. Kasırga (tornado, hortum):

3. Kasırga rüzgarları:
- Genel kavramlar
3.1. Ortaya çıkmasının aslı ve 
tehlikes�
Hava kütleleri neredeyse sürekli 
hareket halindedir, dünyanın bir 
bölgesinden diğerine geçerler. Yüzeyin 
üzerindeki bu hava hareketine 
rüzgar denir.

Rüzgar, Dünya'nın iklimini şekillendiren başlıca faktörlerden biridir. 
Rüzgarın bitki tozlaşması; dağ ve kıyı bölgelerindeki mikro iklimde; 
bir enerji kaynağı vb. üzerinde faydalı bir etkisi olabilir.

Öte yandan, rüzgârın olumsuz bir etkisi vardır ve önemli maddi 
hasara neden olabilecek olaylar meydana getirir: binaların ve 
tesislerin tahrip edilmesi, tarımsal ürünlerin ve ormanların tahrip 
edilmesi, toprakların erozyona uğraması vb. Rüzgarlar sıkça �nsan 
ölümler�ne neden olurlar.

Rüzgar ş�ddet� genellikle yolundaki her şeyi tahrip edebilen bir 
değere ulaşır: binalar, çiftlik binaları, elektrik direkleri ve hatları, 
bacalar ve antenler, asırlık ağaçları yıkmak ve yok etmek, arabaları 
ve diğer araçları devirmek, bütün ormanlık arazileri ve tarımsal 
üretiml� alanları yok etmek, topraktak� ver�ml� humus tabakasını yok 
etmek. Farklı bölgelerde ve bazen ülken�n tümünde çok büyük 
hasara neden olan, �nsanları evs�z bırakan ve yüzlerce �nsanın 
hayatını kaybetmes�ne neden olan kasırga rüzgarları meydana 
gel�r.



Huni şekl�nde atmosferik girdap. Hareket hızı saatte 40-100 km  
büyüklüğünde olup kasırganın içindeki rüzgar hızının hareket 
hızından farklı olmasıyla hareket eder ve saatte 400 km  ulaşabilir. 
Kasırganın yolu yaklaşık 5-10 km'd�r, ancak yüzlerce k�lometre 
uzunluğunda olan kasırgalar da vardır.

3.2.3. Kasırga rüzgarı:

117 km /s hızındak� b�r rüzgar, kasırga rüzgarı olarak kabul edilir. 
Kasırga rüzgarında, karadak� binalarda ve tesislerde çok sayıda 
büyük hasarlar görülür. Denizde ise tamamen beyaz büyük dalgalar 
oluşur ve su sıçratır, hava köpük ve sıçrayan sularla dolu olur, görüş 
mesafesi çok sınırlı olur. 

3.3. Şiddetli rüzgarda yapılacak olanlar

3.3.1 Güçlü rüzgarlar varken dağlarda ve arazideki davranışlar:
● Kurtarma ekiplerinin ve eğitmenlerin tavsiyelerine uyulmalı, hava 
durumu sert rüzgarlar olacağını gösteriyorsa açık hava etkinlikleri 
iptal edilmeli.
● Ormanlık alanlarda rüzgardan etkilenmeyen güvenli alanlar 
aranmalı.
● Rüzgar hafifledikten sonra bile ağaç devrilme ihtimaline karşı 
dikkatli olunmalı.

Rüzgarın d�nmes�nden sonra:
● Kayalıkların yakınından geçmekten sakının – kayalıklardan taş 
düşme �ht�mal� olab�l�r.
● Ağaçların yanından geçerken d�kkatl� olunmalı – bazı ağaçların 
kökler� yerler�nden sökülmüş olab�l�r ve kend� ağırlıklarından 
dolayı devr�leb�l�rler.

3.3.2 Den�z kıyısında veya den�zde ş�ddetl� rüzgarlarda 
davranış:
● Sadece düzenlenmiş ve güvenl� yerlerde denize girmek ve 
cankurtaranın işaretini gözlemlemek.
● Rüzgar karadan den�ze doğru es�yorsa şişme bot, şilte ve su 
çarkları ile birlikte suya girmeyin.

3.3.3 Yerleşim yerler�nde ş�ddetl� rüzgarlarda davranış
● Baca, k�rem�t, sıva, çatı elemanları, oluklar, reklam panoları, 
ağaçlar v.s. gibi düşme tehlikesi söz konusu olduğundan evden 
çıkışları mümkün olduğunca azaltın. Kaza olasılığı büyüktür!
● Fırtına (ş�ddetl� rüzgar) durumunda kamu b�nalarına, alt 
geç�tlere v.s. g�b� yerlere sığının.
● Apartmanlardan ve �nşaatlardan, ağaçlardan, bacalardan, 
elektr�k d�rekler�nden ve ger�l�m hatlarından uzakta, sadece açıklık 
bloklar arasında hareket ed�lmel�.
● Pencere ve kapıları �y�ce kapatın sonra onlardan uzaklaşın.
● Gerek�rse bodrum katta sığınak arayın.

Rüzgar d�nd�kten sonrak� davranış:
● Bina ve yapıların etrafından, kırılan veya uçmuş olan ayrı 
elementler�n yanından geçmekten kaçının. Yapının bir kısmının 
kendi ağırlığının etkisi altında çökme tehlikesi vardır.
● Düşen ağaçlar, hasarlı direkler, elektrikli ekipmanlar ve tramvay 
güç hatlarına karşı �ht�yatlı olun ve dikkat edin.



4. Gök gürültülü fırtınalar
4.1 Tanım ve çeşitleri: 
 
 Gök gürültüsü, yıldırıma (veya ş�mşek) 
eşlik eden, patlamayı andıran yüksek bir 
sestir. Ş�mşeğ�n içindeki ve çevresindeki 
h a v a n ı n  h ı z l ı  ı s ı n m a s ı  v e 
genişlemesinden kaynaklanır. 

Sonuncusu son derece hızlı bir şekilde 
genişleyen plazmadaki havayı değiştirir, bir çeşit şok dalgası 
oluşturur vegök gürültüsü olarak bilinen sese neden olur.
Bu fenomen, ışığın yanıp sönmesiyle aynı zamanda meydana gelir, 
fakat biz ışığı gördükten bir süre sonra gök gürültüsünün sesini 
duyuyoruz, çünkü ışığın hızı (300 000 km/s c�varı), sesin hızından 
(sıcaklık, nem ve hava basıncına bağlı olarak yaklaşık 0,34 km / s ) 
çok daha büyüktür.

Yıldırım topu  – Boyutu b�rkaç m�l�metreden b�rkaç metreye 
değ�şen, aydınlık, t�p�k küresel b�r objedir. Genell�kle bir fırtına 
sırasında görülür, ama sıradan yıldırımın (şimşek) aksine, yıldırım 
topu birkaç saniye ile 2-3 saat arasında çok daha uzun bir süre için 
mevcut olabilir. Yıldırımın reng�, en çok kırmızı, turuncu veya sarı 
olur. Bazen reng� ve boyutu da değ�şeb�l�r.

4.2 Gök gürültülü fırtınalar durumunda yapılacaklar

4.2.1 B�r fırtına sırasında doğada �sen�z:

- Yüksek, özellikle yarı kuru ağaçlardan ve yalnız kayalardan uzak 
durmalısınız.
- Alçak yerler� - hendekler�, çukurları, kanalları v.s. arayın. Dağın 
yakınındaysanız, alçağa ve orman kuşağına olabildiğince çabuk 
�n�n.
- Barınak �ç�n uygun yerler der�n mağaralardır. G�r�şten en az 3 metre 
uzakta kalın ve her �k� tarafta en az b�r metre boş alan bulundurmaya 
çalışın.
- Kayalık kütlelerin yakınında veya altında saklanmayın çünkü 
bunlar s�z�n üstünüze çökme ve düşme tehlikesi taşır.
- Büyük b�r grup �sen�z, tek b�r yerde saklanmamanız daha �y�d�r. 
Dağılmalısınız. Böylece hep�n�z�n başına olay gelme olasılığı daha 
azdır.
- Dağda �sen�z, yüksek yerlerden kaçının ve mümkünse, alçak ve 
ağaçlık b�r alana hızlıca �n�n.
- Uzun ağaçlı yoğun orman güvenl� kabul ed�leb�l�r, ancak bel�rl� b�r 
ağacın altında durmayın, b�rkaç ağaç arasında yeterl� b�r mesafede 
durun.



Ш  Аçık havada �sen�z:

- Bir iletken olmamanız �ç�n asla yatmayın ya da ellerinizle yere 
dokunmayın.
- Islak zem�n üzer�ne oturmayınız.
- Yanınızdak� �nsanla aranızda mesafe olmalı.
- İnek ve at gibi hayvanlardan uzak durun ve dikkatli olun. Ön ve arka 
ayakları arasında meydana gelen fazla gerilimden dolayı insana 
oranla yıldırım çarpması ihtimalleri çok daha yüksektir. Eğer etrafta 
saklanacak yer yoksa ve açık alansa, pan�k yapmayın ya da 
kaçmayın çünkü yarattığınız hava akımı yıldırımı çekeb�l�r.
- B�s�kletteysen�z ondan �n�n.
- Metal nesnelerе tutunmayın ya da tutmayın, onlar yıldırımı 
çekerler. Cep telefonları, z�nc�rler, şems�yeler, oltalar, yıldırım 
çarpması olasılığını artırıyor.
- Güç hatlarından uzak durun.
- Metal yapılar, çitler ve diğer metal muhafazalardan uzak durun.
- Etrafınıza bir göz atın ve bölgedeki en yüksek yerde olmanıza 
h�çb�r şek�lde �z�n vermeyin.
 

Ш Fırtına sizi bir nehir, göl veya havuzda yakalarsa:

- Hemen sudan çıkıp uzaklaşın.
- Göllerin ve nehirlerin ıslak çakıl kıyılarından uzak durulmalı

4.2.2  Evde veya okuldayken:

- Televizyonun fişini prizden çekin, anten kablosunu çıkartın, 
bilgisayar vb. elektronik cihazları kapatın.Kapıları ve pencerelerı 
kapatın.
- Kapılardan, pencerelerden, çeşmelerden uzak durun.
Gök gürültülü fırtına esnasında yıkanmayın, eller�n�z� de yıkamayın.

Yıldırımların bize tehlikeli bir şekilde yaklaşıp 
yaklaşmadığını nasıl bilebiliriz:
Şimşek çaktığında, gök gürültüsünü duyana kadar 
saniyeler� saymaya başlayın. Yaklaşık 3 saniye içinde 
yıldırım 1 km yol alabilir, bu yüzden 10'a kadar sayamadan gök 
gürültüsü duyarsanız, demek k� yıldırımlar s�ze tehl�kel� derecede 
yakında düşüyorlar. Eğer 10'a  kadar sayarsanız, bu kesinlikle 
tehlikede olmadığınız anlamına gelmez. Bazen yıldırım onlarca 
kilometre (16-20 km) yatay olarak gidebilir ve üzerinde açık güneşli 
bir gökyüzü bile olan bir noktaya vurabilir! "Açık gökten yıldırım" 
atasözü benzer durumlardan gelmektedir. 

4.2.2 Yıldırım topu karşılaşmasında  herhangi bir hareket 
olmamalıdır, çünkü yaratılan hava akışını takip eder ve bir insanı, 
özellikle kaçmaya çalışırsa takip edebilir. Herhangi bir nesneyle 
temas etmemelidir çünkü patlama tehl�kes� vardır, ona yakın 
insanları yaralayab�l�r. Çıkış yakınsa yavaşça çıkılmalı ve kapı 
kapatılmalı. Eğer yıldırım b�r �nsana doğru yönel�rse, hemen 
karnının üzer�ne yere yatması ve eller�n� boynunun arkasına 
koyması gerek�r. Yıldırımın ihtiyati bir ölçüsü olarak, konutların tüm 
kapıları ve pencereleri kapalı olmalıdır. Tüm elektronik cihazları 
kapatmak tavsiye edilir, çünkü bazen elektrik dağıtım şebekesi 
boyunca hareket eder.



5. Doğal afetlerin sonuçları

5.1 Ekoloj�k
Ağaçları yok etme ve toprak erozyonu. Ekosistemlerin 
termal ve su dengesinin bozulması. Nadir, korunan 
türlerin eşsiz yaşam alanlarının tahrip edilmesi, 
biyoçeşitliliğin sınırlandırılması. 

5.2 Ekonom�k
Zararlı sonuçları sınırlandırmak için araçların 
olağanüstü kullanılması. Arazi verimliliğinin azalması 
ve büyüme koşullarının bozulması. 
Yabancı yatırımların azaltılmasına ve gelirlerin 
azalmasına yol açan yollar ve ulaşım altyapısı 
hasarları.

5.3 Sosyal
Temiz su kaynaklarının yok edilmesi, hijyenin 
bozulmasına ve tifo, kolera ve diğer birçok hastalık 
gibi enfeksiyon hastalıklarının r�sk�n�n artmasına 
neden olur. Yollar ve ulaşım altyapısına verilen hasar, 
zorlu seferberliğe ve etkilenen bölgelerde acil yardım 
sağlanmasında zorluklara yol açmaktadır.Mikro iklim 
ve iş koşullarının bozulması. Turizm işletmelerinde 

düşüş. Halkın geçim kaynaklarının sınırlanması ve yoksullaşma. 
Bölgelerde nüfus azalması.

III. Bölüm – Kamu b�nalarından tahl�ye.

Tahl�ye, �nsan ve hayvanların tehl�kel� bölgelerden ve yerlerden 
organ�ze olarak uzaklaştırılması  ve onları güvenl� b�r yere 
yerleşt�rmek ve güvenl�kler�n� sağlamaktır. Örnek olarak yanan 
binaların tahliyesi, savaş saldırısı altındaki ve sel olan şehirlerin 
tahliyesi, depremler vb.
Kaçış yolları, insanların tahliye çıkışlarına güvenli bir şekilde 
hareket etmesini sağlamak için duman olmayan merdivenler, 
koridorlar, fuayeler vs.
Asansörler ve diğer insan hareket mekanizmaları tahliye yolları 
olarak kabul edilmez.
Bir binadaki yangında elektrik kesilebilir veya  itfaiyeciler 
tarafından durdurulabilir ve eğer asansörde iseniz, büyük 
oranda dumandan boğulma r�sk�n�z vardır.

Kamu binalarında insanların tahliyesi için zorunlu olarak şemalar 
koymak gerekir. Bu şemalar görülür yerlere koyulurlar ve �çer�kler� 
sıradak� g�b� olur:

●  açıklayıcı metin;
●  odaların (yerler�n) belirlenmesi;
●  tahliye çıkışları;
●  tahliye yönü;
●  konumunuz;
● Elektrik panelleri, yangın söndürücüler, yangın 
vinçleri ve diğerlerin�n bulunduğu yerler

YANGIN DURUMUNDA BİNALARDAN TAHLİYE ESNASINDA 
NELERİ BİLMEMİZ GEREKİR !!!

 Tahl�ye şemasını tak�p edel�m.● 
 Bina içerisinde toplanıldığında, tahliye yolları ve çıkışların ● 
tanımlarına bakalım.
 Eğer gece yarısı karanlığında yangın çıkarsa, binadan yada ● 
yanan odadan çıkışa götürmeye yardım edecek olan ışık saçan 
tahliye aydınlatmasını mutlaka bulunduralım.

EXIT



Pan�ğe kapılmayın! Sak�nl�ğ�n�z� koruyun!

Okuldaysanız, öğretmeninizin talimatlarına sıkı sıkıya uymanız ve 
panik yapmadan binanın dışındaki güvenli bir yere gitmeniz 
gerekmektedir. Ondan sonra herkes�n b�nadan çıktığını ve halen 
b�nada b�r�n�n kalıp kalmadığını anlamanız �ç�n herkes� 
saymalısınız.
Ateş çok büyükse ve yangın söndürücü �ç�n özel eğ�t�m 
almadıysanız yangını söndürmeye çalışmayın.
Unutmayın ki itfaiyeciler kendilerini ateşten koruyacak özel 
ekipmanlara ve kostümlere sahiptirler.

Her binanın bir tahliye şeması vardır, bu şema s�ze yangında 
yardım edecekt�r!

IV.Bölüm – İlk Yardım

Bilincin varlığı, yaşamın kesin bir işaretidir. 
B i l inç  kayb ı ,  mağdurun c idd i  gene l 
durumunun önemli bir göstergesidir. Yaralı, 
hâlâ konuşmayı ve emirleri tanıdığında 
bilinçlidir. Eğer yaralı yukarıda belirtilen 
bulgulara cevap vermiyorsa, bilinçsizdir. Bazı 
durumlarda solunum ve kan dolaşımı 
korunabilir.

Solunumun ve kalp atışının durması, dolayısıyla kan dolaşımının 
durması durumunda, k�ş� dış etkenlere tepk� vermed�ğ� zaman, 
solunum ve kalp atışı varlığı tesp�t ed�lemez. Bu demekt�r k�, kalp 
kan pompalamıyor ve hayat� organlara ve s�stemlere oks�jen 
g�tm�yor. 

Solunumun durmasına ne sebep olabilir?
● Yabancı cisimden solunum yolu tıkanıklığı, kusma;
 "Yutulmuş" dil;● 
 Böcek ısırığı şişmesi veya alerjisi vb.● 

Kalp durmasına ne sebep olabilir?
 Kalp kr�z�;● 
 Bozulan kalp r�tm�;● 
 Elektrik çarpması;● 
 Büyük oranda kan kaybı;● 
 Hipotermi;● 
 Alerjik şok.● 

Kullanılan kaynaklar:
[1] bg.wikipedia.org;
[2] Bulgaristan İtfaiye Teşkilatı Federasyonu Sofya'dan Çocuklar İçin Yangın 
Güvenliği El Kitabı  



пулс

Показалец

Радиална артерия

Среден пръст

Yaralının soluma ve ekshalasyon yoluyla 
ağızdan ve burundan gelen solunum 
seslerinin dinlenmesi / duyulması. 
Yanağınızı ve kulağınızı yaralının ağzına 
yakın b�r yere koyun ve göğüs bölges�nde 
nefes alma hareketler�n� �zley�n.

D�kkat! Solunum sesler�, hafif 
hareketler, hıçkırıklar, hatta 
öksürmeler vb. h�ssed�yorsanız, 
kalp akt�v�tes� ve kan dolaşımı 
olduğu anlamına gel�r. Kan 

dolaşımının bel�rt�ler�n� �zlemek - örneğ�n, 
göğüs kafes� hareket�, öksürük veya hıçkırık, d�ğer hareketler.

D�kkat! Solunum seslerini hissetmiyorsanız, ancak 
yaralının hafif hareketleri, kıpırtıları varsa, kalp 
aktivitesin�n ve kan dolaşımının olması hala mümkündür. 
Yaralıda farklı bir durumdaki eylemleri karşılaştırmak �ç�n 

dikkatlice ve kaba hareketler olmadan yaralının sırtını çev�r�n. Her 
durumda, başını geri alarak, ağızını temizley�n, solunum yollarının 
serbest bırakılmasıyla başlayın. (Tek kullanımlık eldiven kullanın! 
Bunları örneğin bir aracın ilk yardım çantasında veya evdeyseniz 
mutfakta bulabilirsiniz).

Общ подход към пострадал човек
Внимателно и без груби движения обърнете пострадалия по гръб

Огледайте за други наранявания. Обадете се за помощ - тел. 112. 
Следете състоянието.

Пострадалият е в съзнание, 
може би е с вреждания.

Почистете устата, внимателно изтеглете главата леко назад и започнете 
обдишване.Обадете се за помощ - тел. 112. 

Как сте?
Отговаря ли?
Не

Диша ли?
Не

Има ли пулс?
Да

Пострадалият е в безсъзнание

Няма дишане.

Има кръвооб-
ращение

Как сте?
Отговаря ли?
Не

Диша ли?
Не

Има ли пулс?
Не

Как сте?
Отговаря ли?
Да

Диша ли?
Да

Има ли пулс?
Да

Пострадалият е в безсъзнание

Почистете устата, внимателно изтеглете главата леко назад. Обдишайте два 
пъти в началото, контролирайте за наличие/липса на дишане и 
кръвообращение. При липса поставете пострадалия на твърда равна 
повърхност и започнете веднага действия по съживяването му (изкуствено 
дишане и извънгръдни притискания - „масаж“ на сърцето). Накарайте 
околните да позвънят на тел. 112 незабавно.

Няма дишане.

Няма кръво-
обращение

Стабилно странично положение - почистете устата, внимателно изтеглете 
главата леко назад.
Обадете се за помощ - тел. 112. Следете състоянието.

Как сте?
Отговаря ли?
Не

Диша ли?
Не

Има ли пулс?
Да

Няма дишане.

Има кръвооб-
ращение



V. Bölüm – Test

 1. Yangın ned�r?

а/ Yangın, duman veya alevler�n eşl�k ett�ğ� ısı ya da her �k�s� �le 
karakter�ze ed�len, zaman ve mekanda kontrolsüz yayılan 
yanmadır.
b/ Yangın, ısı yayılımı ile karakterize edilmeyen düzensiz bir 
yanmadır.
c/ Yangın, zaman ve mekân üzerinde kontrol edilen bir yanma 
yayılımıdır.

2. Orman yangınlarının sonuçları nelerdir?

a/ Ekoloj�k
b/ Ekoloj�k,ekonom�k ve sosyal
c/ Ekonom�k

3. Sel ned�r? 

a/ Su yolları ve nehir yataklarının seviyesinin artması nedeniyle, 
büyük miktarda su olan bölgeler� geçici olarak sel basan bir 
felakettir.
b/ Havanın dünyanın yüzey�n�n üzer�ne taşınması.
c/ Yüzey katmanından çok m�ktarda toz ve kumun aktarıldığı b�r 
doğa felaket�.

4. Deprem ned�r?

a) Yer kabuğunun b�r kısmının değ�şmes�nden dolayı yeryüzünün 
t�tremes� ve enerj�s�n� serbest bırakması.
b) Yer kabuğunun bir kısmının yer değiştirmesinin ve büyük 
miktarda enerjinin ani salınmasının neden olduğu yer yüzeyinin 
titremesidir.
c) Yer kabuğunun yer değ�şt�rmes�yle b�rl�kte olmayan 
yeryüzünün sarsıntısı.

● Ondan sonra solunum ve kan dolaşımını kontrol etmek gerek�r. 
● Unutmayın! Solunum ve kan dolaşımı belirtileri yoksa, hastaya iki 
kez sun� teneffüs yapın ve ardından solunumun yen�len�p 
yen�lenmed�ğ�n� kontrol etmel�s�n�z.
● Ac�l Tıbb� Yardım çağırılmalı. (112 numaralı telefon).
● Solunumun ve kalp atışlarının başlaması �ç�n sun� teneffüs ve kalp 
masajı. Her 15 kalp masajı yapıldıktan sonra 2 kez sun� teneffüs 
yapılmalı.

D�kkat! Eğer yaralı solunumu ve kalp atışını tekrar yer�ne 
get�r�rse ancak b�l�nçs�z kalırsa, mutlaka sab�t şek�lde yan 
poz�syona çevr�lmel�d�r



10. Tahl�yede en öneml� olan ned�r?
а/ Sak�nl�ğ�m�z� korumak
b/ Tehl�keden pan�k �çer�s�nde kaçmak
c/ Ebeveynler�m�z� aramak

11. Yangın çıkması �ç�n zorunlu koşullar hang�ler�d�r?

а/ Ateşleme kaynağı (ısı)
b/Oksitleyici (oksijen), yanıcı madde ve ateşleme kaynağı (ısı)
c/ Yanıcı madde

12. Yangında tehl�kel� faktörler nelerd�r?

а/ Duman ve radyan ısı
b/ Alevler
c/ Alevler, kıvılcımlar ve radyan ısı, duman ve zeh�rl� maddeler, 
havadak� oks�jen oranının azaltılması

13. Havadaki oksijen oranı nedir?

а/ 21%
b/ 60%
c/ 12%

14. Sel durumunda, evinizdeyseniz:

a/ Sakinliğinizi koruyun ve 112 /110 numaralı telefona bildirin.
b/ Üst katlarda yaşayanlar su sev�yes�n�n artması durumunda alt 
katlara �nmel�ler.
c/ 112/110 telefonunu aramayın.

15.  Deprem esnasında ilk sarsıntıyı hissettiğinizde:

а/ Binadaki en güvenli yere gidin - kapı kasasının altına.
b/ Sak�nl�ğ�n�z� koruyun, eğer 10 san�ye �çer�s�nde çıkış 
yapamazsanız b�nayı terk etmey�n.
c/ Sak�nl�ğ�n�z� koruyun, eğer sadece 10 -15 san�ye �çer�s�nde çıkış 
yapamazsanız b�nayı terk etmey�n, binadaki en güvenli yere gidin – 
giriş kapısının kasasının altına.

5. Richter ölçeği kaç dereced�r?

а/ 6
b/ 8
c/ 10

6. Gök gürlemes� ned�r:

a) Yıldırıma eşlik eden bir patlamayı andıran yüksek bir sestir, 
ş�mşeğ�n içindeki ve çevresindeki havanın hızlı ısınması ve 
genişlemesinden kaynaklanır.
b) Havanın an�den soğumasından kaynaklanan düşük ses.
c) Yüzey katmanından çok m�ktarda toz ve kumun aktarıldığı b�r 
doğa felaket�.

7. Gök gürlemel� fırtına �zl�yorsunuz. Gök gürlemes� duyulana 
kadar yıldırımın çakmasından 9 san�ye geç�yor. S�ze ne kadar 
uzaklıkta yıldırım düşmüş olab�l�r?

a/ 3 km.
b/ 6 km.
c/ 11 km.

8. Solunumun durmasına ne sebep olab�l�r?

а/ Yabancı c�s�mden nefes yolu tıkanıklığı
b/ H�poterm�
c/ Artan vücut ısısı

9. Tahl�ye ned�r?

a/ Tehd�t altındak� b�r bölgede �nsanların organ�ze toplanması.
b/ İnsan ve hayvanların tehl�ke olmayan bölgelerden ve yerlerden 
organ�ze olarak uzaklaştırılması.
c/ İnsan ve hayvanların tehl�kel� bölgelerden ve yerlerden organ�ze 
olarak uzaklaştırılması  ve onları güvenl� b�r yere yerleşt�rmek ve 
güvenl�kler�n� sağlamaktır.



16. Deprem esnasında ilk sarsıntıdan sonra:

а/ Binayı yavaşça ve dikkatlice terk edin.
b/ B�nadan çıktıktan sonra, en yakın b�nanın yüksekl�ğ�nden daha 
uzak b�r mesafeye uzaklaşın.
c/ B�nadan hızlıca çıkın ve çıktıktan sonra, en yakın b�nanın 
yüksekl�ğ�nden daha büyük b�r  mesafeye uzaklaşın.

17. Rüzgar ned�r?

а/ Havanın dünyanın yüzey�n�n üzer�ne taşınması.
b/ Suyun dünyanın yüzey�n�n üzer�ne taşınması.
c/ Yüzey katmanından çok m�ktarda toz ve kumun aktarılması.

18. Hangi rüzgar hızı Kasırga rüzgarı olarak kabul edilir:

а/ 117 km/s altında
b/ 117 km/s üstünde
c/ 17 km/s altında

19. Yerleşim yerlerinde şiddetli rüzgar durumunda:

а/ Evden çıkmalar minimuma insin ve pencereler ve kapılar 
kapatılsın.
b/ Dışarıda serbest dolaşıma �z�n vardır.
c/ а/ ve b/

20. Gök gürültülü fırtına esnasında doğada nasıl haraket 
etmeliyiz?

а/ Yüksek, özellikle yarı kuru ağaçlardan ve yalnız kayalardan uzak 
durmalısınız.
b/ Yüksek ağaçların altında saklanın.
c/ Yüksek yerler arayın.








