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Felaket başa gelmeden evvel,
onu önleyecek ve ona karşı savunulacak önlemleri düşünmek gerekir.
Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Mustafa Kemal ATATÜRK, 1920 (Nutuk II, s. 463)

İzmirlilere hizmet etmek, kalıcı eserler bırakmak
amacıyla çıktığımız bu yolda yapılar yapmak,
arkamızda kalıcı eserler bırakmak elbette ki
herkes gibi benim de hizmet aşkımı körükleyen
amaçlardan biri. Ancak bundan da önemli bir
amacımız var. Yaptığımız her işi kurallara uyarak
çalışanların ve çevredekilerin can güvenliği ve
sağlığını korumayı öncelikli hedefimiz kabul
ederek gerçekleştirmek. Bunu başardığımız
takdirde gerçekten de kalıcı eserler bırakmış ve
geriye dönüp baktığımızda göğsümüzü kabartan
işler yapmış oluruz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm
faaliyetlerinde çalışanların, gerekli tüm güvenlik
standartlarına uyacak şekilde görev yapması ve
bu standartlara, ilgili kural ve yönetmeliklere bağlı
kalmak kaydıyla İzmirlilere hizmet etmesi birinci
önceliğimizdir. Bu nedenle gerekli eğitimleri
aksatmadan devam ettiriyor, gerek çalışanlarımız
gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bilgi
birikimden yararlanmak isteyen herkesi iş
sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirecek
yayınlarımızı çoğaltmaya devam ediyoruz.
Amacımız herkesin sağlıklı ve güvenli bir iş
ortamında üretmesini sağlamak. Bu vesileyle iş
sağlığı ve güvenliği konusunda yıllardır özveriyle
çalışan tüm iş arkadaşlarıma bir kez daha
teşekkür ediyorum.
			
			

M. Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Ülkemiz, farklı yer ve iklim koşullarına sahip olması nedeniyle
değişik türlerde afete maruz kalmaktadır.
Farklı afet türlerine karşı dirençli bir toplum oluşturmak, fiziksel, ekonomik ve
sosyal yıkımları azaltmak ve acıyı ortadan kaldırmak, afetlere karşı hazırlıklı bir
ortam yaratmak için afet bilincini oluşturmalıyız.

DEPREM
“Deprem tehlikeli afettir, felakete dönüşmesini
engellemek elimizdedir.”
Deprem, yer kabuğundaki sismik hareketler sonucunda ortaya çıkan fay kırılmalarının oluşturduğu
sarsıntıları tanımlamaktadır. Deprem oluşumu, fay hatları üzerindeki enerji birikimiyle tanımlanabilir.

Depremler üç sınıfta değerlendirilir;
1. Tektonik depremler		

2. Volkanik depremler

3. Çöküntü depremleri

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
1. Yapılar depremle birlikte yıkılmaya karşı dayanıklı inşa edilmelidir.
2. Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.
3. Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.

Eşyalardan kaynaklı hasarların önüne geçmek için;

4. Dolap vb. üzerinde bulunan eşya ve malzemelerin deprem anında düşmelerini önlemek için düşüş
00
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

önleyici aparatlarla sabitleme yapılmalıdır.
Isınma amaçlı kullanılan eşya, malzemeler duvara veya yere sabitlenmelidir.
Dolaplar ve devrilebilecek eşyalar sabitlenmelidir.
Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde,
asılı durmasını sağlayacak biçimde sabitlenmelidir.
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, toksik maddeler sarsıntıdan etkilenmeyecek şekilde sabitlenmeli ve
üzerlerinde fark edilmelerini kolaylaştıracak fosforlu uyarıcı işaretler olmalıdır.
Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.
Acil çıkış yollarındaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, çıkış güzergahındaki yollar işaretlenmeli,
çıkışı engelleyebilecek eşyaların bulunmaması sağlanmalıdır.
Çıkış yolları uygun ölçülerde olmalıdır. Acil çıkış kapıları dışarı doğru açılmalı ve kilitli olmamalıdır.
Yeterli aydınlatma yapılmalıdır.
Afet planı hazırlanmalı ve zaman zaman bu planlar gözden geçirilmeli.
Herhangi bir Afet-Acil durumda aile içi bireylerin iletişim kurmalarını kolaylaştıracak yakın çevre
dışında bir toplanma bölgesi ve ortak iletişim kurulabilecek bir kişi belirlenmelidir.
Önemli evrak belge vb. birer kopyaları alınarak koruyucu kaplar dosyalar içine saklanmalıdır.
Bina yönetimince önceden belirlenen mesken veya iş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun
yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve periyodik bakımları da yaptırılmalıdır.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
Depdem anında bina içerisindeyseniz;
1.
2.

3.

4.

5.

Panik yapılmamalıdır.
Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan
uzak durulmalıdır.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş
masa kenarlarına veya dolgun ve hacimli
koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma
sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat
üçgeni oluşturulmalıdır.
Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu
(yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır.
Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda
beklenmelidir.
Deprem anında merdivenlere ya da çıkışlara
doğru koşulmamalıdır.
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6. Güvenli bir alan belirleyip ÇÖK-KAPAN-TUTUN pozisyonunda beklenmelidir.
7. Balkona çıkılmamalıdır.
8. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
9. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
10. Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
11. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
12. Tekerlekli sandalye kullanmak durumunda olanlar tekerlekleri kilitleyip baş ve boyun bölgesini
koruyacak şekilde beklemeli, sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı,
soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
13. Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit
edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
14. Okulda, sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın
yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
15. Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

Deprem anında açık alandaysanız;

16. Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan,
diğer binalardan ve duvar diplerinden
uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek
etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı
olunmalıdır.
17. Toprak kayması olabilecek taş veya
kaya düşebilecek yamaç altlarında
bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda
bulunuluyorsa hızlı şekilde güvenli bir
ortama geçilmelidir.
18. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları
ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.
19. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz
hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli
olunmalıdır.
20. Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.
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DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
Kapalı alandaysanız;

1. Önce kendi emniyetinizden emin olun.
2. Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse
olup olmadığını kontrol edin.
3. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça
sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer
gaz kokusu alırsanız gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.
4. Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.
5. Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun
üstüne koyun.
6. Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.
7. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla
size yapılacak uyarıları dinleyin.
8. Cadde ve sokaklara acil müdahale araçlarının geçişine engel olmayacak şekilde araç parkedin.
9. Büyük depremlerden sonra artçı depremler bir süre devam eder. Bu artçı depremler hasar görmüş binalarda yıkıma sebep olabilir. Bundan dolayı hasar görmüş binalara girilmemesi gerekir.

Açık alandaysanız;

10. Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun.
11. Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin.
12. Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin.
13. Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere, yaşlılara, bebeklere, hamilelere, engellilere yardımcı olun.

Enkaz altında kaldıysanız;

14. Sakin kalmaya çalışıp kontrolü elden bırakmamaya çalışın.
15. Hareket alanınız daralmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki
kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.
16. Enerjinizi tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun.
17. Arama kurtarma ekiplerinin size ulaşmasını kolaylaştırmak için etrafınızda ses çıkarabilecek eşyalarıda kullanarak sesinizi duyurmaya çalışın.
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Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşerek meydana getirdiği kimyasal reaksiyona YANMA denir.
Faydalanmak amacı ile yakılan, ancak kontrolümüzden çıkan ateşe YANGIN denir.

A Sınıfı (Katı Maddeler): Tahta, kâğıt, kumaş gibi madde yangınlarıdır. ABC tozlu söndürme

cihazıyla ve su ile söndürülür.
B Sınıfı (Sıvı Maddeler): Akaryakıt, boya vb. maddelerin yangınıdır. B sınıfı maddelerde; köpük,
ABC, BC tozlu ve gazlı söndürme maddeleri ile söndürülür. Su kullanılmaz.
C Sınıfı (Gaz Maddeler): LPG ve Doğalgaz gibi gaz madde yangınlarıdır. Elektrik yangınlarıda C
sınıfı içerisinde değerlendirilir. ABC–BC tozlu maddeleri ve CO2 gazlı söndürücüler ile söndürülür.
D Sınıfı ( Hafif Metaller ): Sodyum, Potasyum, Titanyum gibi madde yangınlarıdır. D tozlu söndürme
cihazıyla söndürülür. Su kesinlikle kullanılmaz.
F sınıfı (Bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar): Pişirme gereçlerindeki pişirme yağlarının
yangınlarını kapsar. Yanan tavanın çapını tamamen kapatabilecek ebatlardaki havlu benzeri bir
kumaşı ıslatınız ve su damlatmayacak kıvamda sıkınız. Bu havluyu tavanın üstüne örterek söndürme
yapabilirsiniz. Su kesinlikle kullanılmaz. Aksi durumda parlama olur.
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YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
Kuru kimyevi tozlu söndürme cihazları: BC-ABC yangınları için 2 türde imal edilmiştir. Boğma

usulü ile yangını söndürür.

Karbondioksitli söndürme cihazları(CO2): Renksiz, kokusuz bir gaz olup, yangını soğutma ve

boğma sureti ile söndürür. Gazın tahliyesi esnasında ki sıcaklığı -78 santigrat derece civarındadır.
Kimyasal gazlı söndürme cihazları: Temiz ve atık bırakmayan bir söndürücü olması
nedeni ile genelde elektronik cihazların söndürülmesinde kullanılır.
Sulu söndürme cihazları: Kâğıt, odun, kömür ve tekstil ürünleri gibi katı maddelerin oluşturduğu
A sınıfı yangınlar için uygun söndürücüdür. Elektrik ve parlayıcı kimyasal yangınlarda kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Köpüklü söndürme cihazları: Katı ve sıvı yangınları için kullanılır. Gaz yangınlarında
etkisizdir. Elektrik yangınlarında kesinlikle kullanılmamalıdır.

Portatif yangın söndürücülerin kullanımı:

● Rüzgârı daima arkanıza alınız.
● Cihazın pimini çekiniz.
● Cihazın hortumunun uç kısmından tutup tetiğe sürekli basınız.
● Dizinizi hafif büküp, süpürme yöntemiyle yangının alt kısmından söndürmeye başlayın.
● Kullanılan cihazları bekletmeden doluma gönderiniz.

Yangın söndürme cihazının nasıl kullanılacağını öğrenin:

Cihazın dolu
olduğundan
emin olun.

Emniyet piminin
takılı olduğundan
emin olun.

Emniyet pimini
çekip cihazı
kullanıma hazır
hale getirin.

Cihazı taşırken
tutma kolundan
tutun.

Hortumu yangın
yönüne doğrultup
tetiğe basın.

Evinizde, aracınızda ve işyerinde mutlaka yangın söndürme cihazı bulundurun.
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YANGINA KARŞI ÖNLEM ALIN
● Binalar Yangından Korunma Yönetmeliğine uygun olarak
projelendirilmelidir.
● Yangın söndürme tüpleri, yangın dolapları, yangın ihbar ve
algılama sistemleri, acil aydınlatma ve yönlendirme levhaları,
tahliye çıkış yolları, otomatik söndürme sistemleri gibi yangın
önlemlerini alınız.
● Yangın ve ilkyardım eğitimi alınız, çevrenizdekileri bu konuda
bilinçlendiriniz.
● Yatmadan önce ve kullanmadığınızda elektrikli cihazların fişini
çekiniz.
● Elektrikli, katalitik ve katı yakıtlı ısıtıcıların üzerinde kurutma
işlemi yapmayınız.
● Yatmadan önce sobanızı söndürüp tüm ısıtıcıları kapatınız.
● Yangın çıkaracak (kibrit, çakmak vb.) maddeleri çocukların
ulaşamayacakları yerlere koyunuz.
● Ev ve işyerinizin bacasını yılda 2 kere yetkili kişilere mutlaka
temizlettiriniz.
● Binanızda yangın ihbar ve gaz algılama detektörleri
bulundurunuz, sistemlerin her zaman çalışır durumda olmalarına dikkat ediniz.
● Mutfak perdelerinin ocaktan uzak olmasına dikkat ediniz.
● Çocukların ısı kaynaklarıyla, elektrik priz ve kablolarla, gazlı ocakların düğmeleriyle oynamalarına
izin vermeyiniz.
● Bulunduğunuz yerde gaz kaçağı olduğunu hissederseniz gazı kesiniz, itfaiyeye ve gaz dağıtım
şirketine haber veriniz.
● Sigara ve cam gibi maddeleri çevreye atmayınız.
● Piknik alanları dışındaki ormanlık alanlarda piknik yapmayınız. Piknik alanlarında ise yaktığınız
ateşi su ile söndürünüz, tamamen söndüğünden emin olmadan bölgeyi terk etmeyiniz.
● Rüzgârlı havalarda piknik alanı dahi olsa kesinlikle ateş yakmayınız. Anız yakmayınız.
● Yangın tehlikesine karşı, binanın özelliğine uygun bir acil durum planı ve belirli aralıklarla
tatbikatlar yapınız. Planı güncelleyiniz.
● Araçlarınızı itfaiye ve ambulansların geçişlerini engelleyecek şekilde park etmeyiniz.
● Trafikte itfaiye araçlarına ve ambulanslara yol veriniz.
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LPG(LİKİT PETROL GAZI)
● Gaz kaçağı hissettiğinizde tüpün vanasını hemen kapatın ve tüpü emniyetli bir yere çıkarın.
● Statik elektriğe karşı önlem alın.
● LPG, havada daha yoğun bir gaz olduğu için zeminde birikir, bu yüzden yeri süpürerek gazı
ortamdan dışarı atın.
● İtfaiye 112’yi arayın

DOĞALGAZ(LİKİT NATURAL GAZ)
● Gaz kaçağı hissettiğinizde ocaktaki ve daire girişindeki doğalgaz vanasını kapatın.
● Statik elektriğe karşı önlem alın.
● Doğalgaz havadan hafif bir gaz olduğu için tavan kısmında birikir. Yukarıdan süpürerek gazı
tahliye edin. Gaz sızıntısı meydana geldiğinde, gazın tahliye olabilmesi için menfezleri devamlı
açık tutunuz. Havalandırma penceresi her zaman açık olmalıdır.
● Doğalgaz 187 ve İtfaiye ile ilgili 112’yi arayın

YANGIN ANINDA YAPILACAKLAR
1. Telaşlanmayınız.
2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa basınız, yoksa bağırarak yangını çevrenizdekilere
duyurunuz.
3. 112 İtfaiyeye haber veriniz (yangın yeri ve cinsini kısa ve öz olarak bildiriniz).
4. Başlangıç anında Yangın Söndürme Cihazı ile müdahale ediniz.
5. Hiçbir şey yapamıyorsanız yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatın ve
itfaiyenin gelmesini bekleyiniz.
6. Tavanızda yağ yanması olursa kesinlikle su ile müdahale
etmeyiniz. Yangın söndürme cihazı kullanınız. Cihazınız yoksa
dikkatli bir şekilde tavanın kapağını kapatarak veya bir ıslak örtü
ile örterek tavanın hava ile temasını kesip yangını söndürünüz.
7. Yangın söndürme anında kendinizi ve başkalarını tehlikeye
atmayınız.
8. Yangın sönmüş olsa dahi gelen itfaiye ekiplerine yangın yerini
gösteriniz.
9. Yangın anında, dumanlı ortamlarda yerden sürünerek dışarı
çıkınız, çünkü solunum yapabileceğiniz kadar hava zeminde
toplanacaktır ve görüş mesafeniz açık olacaktır.
Acil Durum Numarası: 112
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SEL
“Sel tahmin edilebilen afettir, önlem alınabilir.”
Sel nedir?

Bir bölgede toprağın bir süreliğine su altında kalması, buna bağlı olarak can ve mal kayıplarının
ortaya çıkması durumuna sel denir. Akarsu, deniz, dere ya da okyanusların taşıyabileceğinden fazla su
yüklenmesi sonucunda su kitleleri hareket etmeye başlar. Kendi sınırları olan yataklarından çıkarak
taşkınlara ya da sellere neden olur. Özellikle karların erimesi veya fırtınalı yağmurların yağması sel
oluşumunu tetikleyen faktörlerdir. Zaman içinde ortaya çıkan seller olduğu gibi seylap adı verilen ani
seller de görülmektedir. Gerekli önlemler alınmadığında sel felaketi, şehirleri bile ortadan kaldırabilir.

Sel Çeşitleri Nelerdir?

Suyun doğal ya da yapay olarak hazırlanan yatağından taşmasına sel adı verilir. Bazı seller birkaç
gün aniden kendini gösterirken bazıları önceden haberlidir. Nitekim ani oluşan seller, şiddetli can ve
mal kayıplarına sebep olurken önceden bilinenler gerekli önlemin alınmasıyla durdurulabilir. Süreleri bakımından ani ve uzun süreli olmak üzere ikiye ayrılan seller yapı bakımından dörde ayrılır.
● Dere ve nehir selleri; kış mevsiminde biriken karların ilkbaharda erimesi ile görülür. En doğal ve
sık görülen bu sel türü, fırtınalarda ve şiddetli yağışlarda tehlikeli olabilmektedir.
● Dağlık alanlarda görülen seller; bilhassa engebeli arazilerde akışta olan suların taşması ile
meydana gelir.
● Şehir selleri; en tehlikeli ve ağır bedeller ödeten sellerdir. Şehir içinde alt yapı yetersizliğinin neden olduğu bu sel türü, can ve mal kaybının ağır olmasıyla sonuçlanır.
● Kıyı selleri; mevsimlerin etkin olduğu bölgelerde kendini gösterir. Daha çok okyanus kıyılarında
görülen bu seller nadir de olsa büyük kayıplarla kendini hatırlatır.
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Sel Nasıl Önlenir?

Sel felaketleri için alınabilecek ilk ve en önemli önlem, akarsu yataklarına yerleşilmemesidir. Sel
oluşumunun gerçekleşmemesi adına set kurulmalıdır. Yine akarsu kenarları ağaçlandırılarak, su taşkınlarının önüne geçilebilir. Ormanlık alanlar artırılmalı ve var olanlar korunmalıdır. Özellikle şehir
alt yapılarında su geçişlerine izin verilecek sistemler kurulmalıdır.
Bu önlemlerle beraber bireysel alınacak önlemler de bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ev tercihlerinde seçici olmaktır. Evinizi yüksek ve su kenarlarından uzak seçerseniz kendiniz için gereken
önlemi almış olursunuz. Sel felaketi, seylap dışında bilinen, tahmin edilebilen bir felakettir. Bu nedenle meteorolojinin uyarıları dikkate alınmalı, tedbirli davranılmalıdır.

Selin Sonuçları Nelerdir?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

İnsanlar, hayvanlar ve tüm canlılar olmak
üzere doğal yaşam zarar görür.
Yıkılan evler, köprüler ve yollar sebebiyle
ekonomik zararlar ortaya çıkar.
Eğimi yüksek olan yerlerde toprak kaymaları meydana gelebilir.
Selin meydana geldiği yerlerde doğal yapı ve
toprağın katmanları bozulduğu için tarımda
verim düşer.
Su kanalları tıkanır.
Kara ve demir yolları kullanıma kapatılır.
Limanlar zarar görür.
Tarım ürünleri zarar gördüğü için kısa süreli
gıda sıkıntısı veya kıtlık yaşanabilir.
Kırsal alanlarda yaşayanlar daha çok zarar
görür ve çok büyük çaplı sellerde ekonomik
sıkıntı çekilir.
Sel sularının taşıdığı arabalar, ağaçlar ve
benzeri eşyalar yolları tıkar, tarım alanlarını
kapatır.
Beraberinde başka doğal afetlerin yaşanmasına sebep olabilir.
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HEYELAN
“Heyelan meydana gelmeden alınacak tedbirler, afet
sonrası yaşanacak çalışmalardan daha kolaydır.”
Türkiye’nin eğimli arazileri ve bahar aylarında aldığı yağış nedeniyle heyelan çok görülmektedir. Türkiye’de özellikle eğimin fazla olduğu Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da heyelan riski fazladır.

Heyelan Nedir?

Heyelan, büyük ölçüde toprak ve kaya kaymasıdır. Yer göçmeleri, yer kaymaları kütle hareketleri
olarak tanımlanır. Genellikle bir yamacın eteklerindeki kesimin fazlaca aşınması, üzerindeki ağırlığın
zamanla taşınamaz hale gelmesi ile oluşur.
Yer kayması yani heyelan, günümüzde sık görülen olaylardandır. Yer kaymaları toprağın, taşların ve
tabakaların bulundukları yerden yamaç aşağıya kaymasıdır. Bu olay bazen küçük bazen de çok büyük
kütlelerle hareket eder.

HEYELANIN OLUŞMASINI ETKILEYEN FAKTÖRLER
1. Kuvvetli Eğim

Eğim, heyelanı ve toprak kaymalarını oluşturan en önemli faktörler içinde yer alır çünkü eğimin artmasıyla kütlerler daha kolay yer değiştirir. Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki eğimin ve yükseltinin fazla olması heyelanın en çok bu yerlerde görülmesine neden olur. Eğimin az olduğu İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgelerinde heyelan olaylarına daha az rastlanılır.
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2. Yağış

Yağış artması toprak kaymasını da artırır çünkü yağışlarla kar ve buz erimeleri sonucu tabakaların arasına sızan sular sürtünmeyi azaltarak kütlelerin kaymasına neden olur. Ülkemizdeki heyelan
olayları çoğunlukla yağışın ve toprak neminin fazla olduğu dönemlerde oluşur.

3. Kaya ve Toprakların Özellikleri

Arazilerdeki killi taş ve toprakların bol miktarda su emerek yumuşaması, toprakların gözenekli yapıda olması tabakaların arasında su sızmalarına neden olur. Bu durumun görüldüğü yerlerde heyelan
olayları fazladır. Suyu emmeyen, sert toprakların bulunduğu arazilerde heyelan oluşumu daha azdır.
Bundan yola çıkarak kil topraklarının en fazla olduğu Karadeniz için ülkemizde heyelan olaylarının en
çok yaşandığı bölge olduğunu söyleyebiliriz.

4. Yerçekimi

Yamaçta bulunan kütleler yerçekimine bağlı olarak aşağıya doğru çekilir. Çekim gücü ile birlikte kütleler harekete geçer.

5. Doğal Afetler- Beşeri Diğer Faktörler

Deprem, sel gibi doğal etkenler de heyelan riskini artırmaktadır. Aynı zamanda yol çalışmaları, tünel yapımı gibi yamaçların doğal dengesini bozan yapımlar da heyelana neden olmaktadır.

HEYELANIN ETKILERI VE SONUÇLARI
Heyelanlar yerleşim çevresinde oluştuğu zaman can ve mal
kayıplarına neden olmaktadır. Örneğin 1998 yılında Trabzon’un Maçka ilçesi’ndeki heyelan sonucu 64 kişi, 1995 yılında Isparta’nın Serinkent ilçesi’ndeki heyelanda ise 74 kişi
hayatını kaybetmiştir. Heyelan, çevresinde bulunan yapılarda maddi hasarlara da neden olmaktadır.
Heyelan sonrasında farklı şekillerde değişiklikler meydana gelmektedir. Heyelan sonucu tarla, bağ,
bahçe ve tarım alanları kum, çakıl, taş gibi maddelerle kaplanır. Kimi zaman da kara ya da demir
yolları büyük zarar görmektedir. Heyelanın en fazla görüldüğü mevsim ilkbahardır. Bunun nedeni bu
mevsimde yağışın fazla alması, kar sularıdır. Bu olumsuzlukları önlemek için ağaçlandırmalar yapılmalı, heyelan tehlikesi olan yerlere yerleşim yapılmamalı ve aynı zamanda yolun heyelan olabilecek
yamaçlardan geçmemesine özen gösterilmelidir.
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Kaynakça:
www.itfaiye.izmir.bel.tr
www.afad.gov.tr

00

Acil durumlar için ihtiyacınız
olan numaralar şöyledir;
112 “Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye”
114 “Zehirlenme”
155 “Polis”
156 “Jandarma”
158 “Sahil Güvenlik”
185 “Su İhbar”
186 “Elektrik İhbar”
187 “Doğalgaz İhbar”

