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İLK 72 SAAT NEDİR?

AFETTE ACİL İHTİYAÇLAR 

MAHALLEMİZDE  YAPMAMIZ 
GEREKEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 Hastane, okul, eczane, veterinerlerimizin bulunduğu yerleri
Afet Planı Haritası üzerinde işaretlemek 
 Okullarımızda afet hazırlık planı ve tatbikatlar yaparak, afette
çocuklarımızın güvenli tahliyesini planlamak
 Mahallede oturan sağlıkçılar, teknik elemanlar, afet ve ilk yardım eğitimi 
almış kişiler,  telsizcilerle tanışarak, insan alt yapımızı güçlendirmek
  Mahallede jeneratör, fırın, kuyu, su deposu gibi yerleri belirlemek
 Mahallenin trafo, yangın, doğalgaz, içme suyu, yağmur suyu,
pis su altyapısı hakkında bilgi sahibi olmak ve yerel kurumlarla iş birliği yapmak
 Mahalle afet planı yapmak
 Mahalle tahliye planını ilgili kurumlarla birlikte yapmak
 

 Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtama ekipleri gibi birimlerin bir afet sonrasında
tüm bireylere anında ulaşması mümkün olmamaktadır, afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır.
Bu nedenle, afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat (3 gün) için hazırlıklı 
olmalıyız.

TOPLANMA ALANI BİLGİ/İLETİŞİM İLKYARDIM/İLAÇ

SU GIDA ELEKTRİK



1 CENAP ŞEHABETTİN 
İLKÖĞRETİM OKULU
2 REŞAT NURİ GÜNTEKİN
İLKÖĞRETİM OKULU

4 KAZIM İŞMEN
ANADOLU LİSESİ (İPKB)*

3 HALİL TÜRKKAN
ORTAOKULU

1 MİMOZA PARKI
2 SAKLI BAHÇE PARKI
3 KOŞUYOLU PARKI

5 ŞEKER PARKI
6 MANOLYA PARKI
7 ÖĞRETMENLER PARKI

4 YAŞAM PARKI

Koşuyolu Mahalle Muhtarlığı

MAHALLEMİZİ TANIYALIM



1 KOŞUYOLU CAMİİ 

2 FERİDUN PAŞA CAMİİ 

3 İBRAHİM AĞA CAMİİ 

*EN KISA SOKAK
Direkli Çarşı SOKAK
37 metre

*EN UZUN SOKAK
Muhittin Üstündağ CADDE

657 metre

                          TOPLAM 57 SOKAK

*Hastaneler ve Sağlık Merkezi

*Polis Merkezi

3 ÖZEL MEDİPOL HASTANESİ
2 ÖZEL YEDİTEPE Ü. HASTANESİ
1 KOŞUYOLU AİLE SAĞLIĞI M.

Çevre Hastaneler
Polis Hastanesi
Haydarpaşa Numune 
Validebağ Ek Hizmet
Özel Acıbadem Hastanesi

P ACIBADEM POLİS 
MERKEZİ AMİRLİĞİ

MAHALLEMİZİ TANIYALIM



Demograk Yapı
MAHALLEMİZİ TANIYALIM





Su Taşkınları

Fırtına - Dolu

Hatırlıyor muyuz?  (27 Temmuz 2017 - KOŞUYOLU)

Seyit Ahmet Deresi,
Koşuyolu Atlı Park gibi
DERE YATAKLARI nda

AFETE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ!
 
 

Küresel İklim Krizi ile
Meterorolojik olayların 
şiddeti ve sıklığı 
değişmiştir!

RİSKLERİMİZ



Ambulans: 112          Polis: 155          İtfaiye: 110

Afet anında kullanmak için 
tahliye hatlarını belirlemeliyiz!

Afet Hazırlık Planında
tahliye hatları çok önemlidir!

Sokaklarımızda
ilk müdahale araç ve ekiplerinin
ulaşılabilirliğini sağlamalıyız!

RİSKLERİMİZ



KOMŞUMUZU TANIYALIM

 Biz de bu basit ama çok önemli kurala uymak istiyoruz. Yaklaşık 8000 nüfuslu bir mahallemiz var.
İlk etapta 100 gönüllüye ulaşalım. Beraber KOŞUYOLU  AFET HAZIRLIK PLANI yapalım.
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 Bildiğiniz gibi ilgili kurumların eğitim kitaplarında, 
“Özellikle ilk 72 saatte kamu kurumlarının 
afete etkin müdahalesi olamayacaktır.” der.
 Bu nedenle  “İlk 72 saatte birey/mahalleli kendine yetmeli, hayata tutunmalı ve 
komşular birbirlerine yardım etmelidir.” demektedir.
 Gölcük depreminde ilk etapta komşuların kurtardığı insan sayısı 10.000 kişi civarındayken 
daha sondaha sonra kurumlar haftalarca çalışarak yaklaşık 400 kişi kurtarmışlardır.
Japonların hazırladığı afet hazırlık kitap ve raporları;

 “AFET HAZIRLIK BİR GÖNÜLLÜLÜK İŞİDİR. MAHALLE VE SOKAK TABANLI BİR ÇALIŞMADIR.
 EKİP, BİRBİRİNİ TANIYAN İNSANLARDAN OLUŞUR.” der.



*Birey Afet Planı
*Aile Afet Planı
*Site/ Apartman Afet Planı
*Mahalle Afet Planı
*Okul Afet Planı
*İşyeri Afet Planı
*Mahalle*Mahalle Tahliye Planı

Afet veya herhangi bir acil durumda çocuğumuzun 
güvenliği için, okulda nasıl davranacağını, 
okulun kiminle irtibat  sağlayacağını ve okuldan nasıl 
tahliye edileceğini belirlemeliyiz. 
Eğitim kurumunun afet ve 
acil durum planını 
sosorup öğrenmeliyiz.

Afet durumuyla işyerinde karşılaşırsak 
ne yapacağımızı önceden bilmeliyiz. 
Çalıştığımız işyerinde afet ve acil durum planının 
ne olduğunu öğrenmeliyiz. 
Afet planı yoksa yapılmasını 
istemeliyiz.

Aile Afet Planı

Eğitim Kurumları İçin Afet ve Acil Durum Planı

İşyerleri İçin Afet ve Acil Durum Planı

Afet sırasında nereye gideceğimizi, 
nasıl haberleşeceğimizi, 
neyi, nasıl yapacağımızı bilmek için önceden 
AİLE AFET PLANImızı yapmalıyız.



BEKLEME! KATIL!
AFET PLANINI BUGÜN YAP!

Sağlam zeminlere 
sağlam binalar yapmalıyız.
Afet çantamızı hazırlamalıyız.
(Su ve gıda önemli ihtiyaçlardır)
Komşularımızı tanımalıyız.

Komşularımızla sokak güvenlik iletişim grubu kurmalıyız.
Mahallemizi tanımalıyız.Mahallemizi tanımalıyız.
Yangın risk analizi yapmalıyız.

Doğalgaz vanasının yerini öğrenmeliyiz.
Yangın tüpü kullanmayı öğrenmeliyiz.
Eğitim çalışmalarına katılmalıyız.
İlk toplanma alanını öğrenmeliyiz.

 

Sakin kal, panik yapma.
Ev içinde uygun yere geç.
Bu önlemler hayat kurtarır, 
dikkat etmeliyiz.

Doğalgaz vanasını kapat,
Sigortaları kapat,

Afet çantanı al, dışarı çık,
İlk toplanma alanına git,
Radyo dinle.

Depremden sonra ne yapmalıyız?

Deprem sırasında ne yapmalıyız?

Depremden önce nasıl hazırlık yapmalıyız?



BEKLEME! KATIL!
AFET PLANINI BUGÜN YAP!

Sakin kal, panik yapma.
Sel sularından yaya ve araçla geçme.
Kopan elektrik tellerine dikkat et.

Yüksek bir yere çık.
Uygun koşullardaysan komşuna yardım et.

Sel öncesinde nasıl hazırlık yapmalıyız?

Sel sonrasında ne yapmalıyız?

Dünyadaki en kirli 
sulardan biri sel suyudur,
temas ettiği hiçbir şeyi 

yememeliyiz, kullanmamalıyız.

Mahallemizin 
sel riskini öğrenmeliyiz.
Eğitimlere katılmalıyız.

Hava raporunu takip etmeliyiz.
Afet planımızı yapmalıyız.

Sel sırasında ne yapmalıyız?



Önemli 

Belgeler

ACİL DURUM ÇANTAMIZDA NELER BULUNMALI?

GENEL AFET RİSKLERİMİZ

Deprem Yangın

Tsunami

Sıcaklık Dalgası

Salgın Hastalık Terör



 •Afetlere Dirençli İmar Planlaması
 •Aile Afet Planı Yapmak
 •Yapısal Zararları Önlemek

Deprem Öncesinde Neler Yapılmalı?
 

YAPISAL RİSKLER YAPISAL OLMAYAN RİSKLER

0. SANİYE İÇİN HAZIRLIK

21Ölü , 14 Yaralı Kartal

Bina Öldürür !

Aile Afet Hazırlığı ve Afet Planı İçin Yapılması Gerekenler

•DASK Poliçesi Satın Almak
•Yapısal Olmayan Zararları Önlemek

Riskli zemin, Yanlış projelendirme, Hatalı 
uygulama,Kontrolsüzlük, Taşıyıcı sisteme zarar 
verme, Rutubetten ve dış etkenlerden bina 
yaşlanması

Depremde zarar görmemek için eşyaları sabitleyin 
ve/veya yerlerini değiştirin 
Sabitlenmeyen eşyalar ve cihazlar,  uçan cisimler  
can kayıplarına neden olmaktadır.

 •Çevremizdeki riskleri belirlemek
 •“Tehlike Avı” yaparak evde güvenli yerleri 
belirlemek Yapısal ve yapısal olmayan zararları 
önlemek için plan yapmak
 •Her odadan ve binadan çıkış yolu belirlemek
  •Doğalgaz, su kesici vanaların ve elektrik kesici 
şalterin yerini ve nasıl kapanacağını öğrenmek
 •Acil durum telefonlarını ne zaman ve nasıl 
arayacağımızı öğrenmek
 •Şehir içi ve dışından iki yakınımızı belirleyip, bu 
kişilerin telefonlarını öğrenmek
  •Afet anında ailemizle buluşabilmemiz için biri 
evimizin yakınında, diğeri uzakta iki ayrı buluşma 
yeri belirlemek
 •Evimize ışıldak, duman dedektörü ve yangın 
söndürücü almak
  •Evimize ilk yardım çantası almak. Afete 
hazırlık, yangın söndürme ve ilkyardım eğitimleri 
almayı ve yenilemeyi planlamak

 •Acil durumlardan nasıl haberdar 
edileceğimizi, nerede barınacağımızı 
belediyemizden sorup öğrenmek
 •Mahallemizdeki bölgesel tahliye yollarını 
muhtarımızdan öğrenmek
 •Bebeklere, yaşlı ve özürlülere nasıl yardım 
edebileceğimizi öğrenmek
  •Komşularımızla afetlerde nasıl 
yardımlaşabileceğimizi  konuşmak
 •Afet sonrasında ilk 72 saat için su, gıda ve 
tuvalet ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımızı 
planlamak
  •Afet çantamızı kolayca ulaşabileceğimiz 
bir yerde ve taşıyabileceğimiz bir şekilde 
bulundurmak
 •Afet ve acil durum sonrasında gaz 
sızıntısından emin olmadan kibrit vb. yangına 
neden olabilecek şeyleri kullanmamayı 
öğrenmek
  •Yataklarımızın yanına su, düdük, 
el feneri, terlik koymak



3. SANİYE İÇİN HAZIRLIK

 •Panik yapma
 •Çök-Kapan-Tutun

Deprem Sırasında Neler Yapmalıyız?
 

YAPMA!
• Ayakta durma
• Oradan oraya koşma
• Merdivenden inme
• Asansöre binme
• Pencere ve balkondan atlama

Eğer bina içerisindeysek depremi hissettiğimizde ;
                                        

Yıldırım AnındaHortum Anında

3. SANİYE İÇİN HAZIRLIK

UZAK DUR!
• Pencerelerden 
• Kapılardan
• Cam bölmelerden
• Kitaplıklardan
• Lambalardan

• Tablolardan
• Dolaplardan
• Asılı saksılardan
• Yanan ocak ve fırınlardan 
• Sabitlememiş mobilyaladan



3. DAKİKA İÇİN HAZIRLIK

Deprem anında 
paniğe kapılmadan 

bildiklerimizi uygulayabilmemiz için 
aralıklı tekrarlar yapmalıyız!

3. DAKİKA İÇİN HAZIRLIK

  
   •Sakin olun, paniğe kapılmayın.
   •Kendinizin ve çevrenizdeki insanların yaralanıp yaralanmadığını kontrol edin.
   •Artçı sarsıntılara hazırlıklı olun.
   •Sağlam bir ayakkabı ve hava şartlarına uygun bir şekilde giyinin.
   •Gaz kaçağı ve yanıcı madde sızıntısı olmadığından emin olana dek kibrit , çakmak 
kkullanmayın ışıkları yakmayın, açıksa söndürmeyin.
   •Gaz kokusu alıyor ya da gaz kaçırma sesi duyuyorsanız bir  pencere açın 
ve binayı hemen terk edin.
   •Bulunduğunuz yerden ayrılıyorsanız çevrenizdekilere bilgi verin.
   •Acil yardıma ihtiyaç duyarsanız camlara bir yardım işareti koyun.
   •Pilli radyodan acil durum talimatlarını dinleyin (İstanbul Valiliği Afet Radyosu 103.0 MHZ).
   •Yıkılmış elektrik hatlarından uzak durun.
      •Üzerinize düşebilecek cisimlerden uzak durun.
   •Hasar görmüş binalardan uzak durun.
   •Telefonları meşgul etmeyin, sadece acil durumlarda kullanın; sms atmayı tercih edin.
   •Eğer kalabalık ve halka açık bir yerdeyseniz, kapılara ulaşmak için acele etmeyin.

  Depremden hemen sonra;
   

+

Tatbikat Hayat Kurtarır!

BEKLEME! KATIL!
AFET PLANINI BUGÜN YAP!



 Tahliye imkanınız var ise öncelikle aile üyelerinizle Aile Afet Planı’na uygun olarak, 
yaşadığınız bölge dışında belirlemiş olduğunuz buluşma noktasına yanınıza afet 
çantasını alarak gidin. Şehir dışından (çok merkezi bir şehir tercih etmeyin Ankara 
gibi) belirlediğiniz yakınınıza nereye gideceğinizi bildirin böylece diğer aile üyelerine 
ulaşıp yerinizi bildirebilir.

BEKLEME! KATIL!
AFET PLANINI BUGÜN YAP!

3. SAAT İÇİN HAZIRLIK

30. DAKİKA İÇİN HAZIRLIK

İlk arama kurtarmayı komşular yapar!
KOMŞUNU TANI!

 • Takım Kurma ve İletişim
  • Haf Arama ve Kurtarma
  • Alt Yapıya Müdahale
  • Yangın Söndürme
  • Afet Tıbbi İlk Yardımı 

 Afet sırasında, yaralanmış veya enkaz altında 
kalmış kazazedeler ilk 24 saat içinde kurtarılırsa 
yüzde 80 yaşama şansına sahiptir.
  Acil müdahalenin büyük bir kısmı afetin ilk 
aşamasında gönüllüler tarafından, genellikle 
herhangi bir düzene ya da güvenlik kuralına 
uymadan yapılmaktadır. Bu da çok büyük 
sorunlara neden olabilir. Yeterli bilgi sahibi 
değilsek yaralılara müdahale etmemeliyiz.

3. SAAT İÇİN HAZIRLIK

30. DAKİKA İÇİN HAZIRLIK



Güvenliğinizden öncelikle siz sorumlusunuz!
Güvenli bir yaşam tarzı geliştirin!

   
 

72. SAAT İÇİN HAZIRLIK
 İstanbul’da Afet Toplanma Alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416 tanesi AVM, 
Residans, Gökdelen olmuş, acil ulaşım yolları otoparklara dönmüştür. 
E-devlete girerek Acil İlk Toplanma Alınınızı sorgulayınız!
 

 72 Saat zaman dilimine ulaştığımızda afetten sağ çıkmış olduğumuzdan yaşamın 
sürdürülebilmesi için yeterli miktarda su, gıda temini ve barınma ihtiyacı ön plana 
çıçıkacaktır. 
 

 Gıda, su, ilaç güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir.  
 Tuzsuz yiyecekler, kurutulmuş meyveler depolanmalıdır. 
 Temizlik,  içmek ve yemek yapmak için kişi başına yeterli su depolanmalıdır. 
 Enerji ve iletişim altyapısı çok önemli hale gelir.  
 Güvenli barınma koşulları sağlanmalıdır. 
  Hazırlık planı yapılmalıdır.   
 Binamızda hasar oluşması halinde DASK Poliçemizi , kimliğimizi yanımızda 
bulundurmalıyız. 
 

 Afet Planına kadınların katkısı çok önemlidir. O nedenle kadınların bilgi ve becerileri-
ni arttırmak üzere çalışmalar yapılmalıdır. Afet Planında kadın, çocuk, engelli, yaşlı, 
evcil hayvan başlıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 
 Bu dönemde psikolojik travmalar için doktor desteği alınmalıdır.
 

72. SAAT İÇİN HAZIRLIK

Afette ilk 72 saatte hayata tutunmak, ayakta kalmak ve diğerlerine yardım edebilmek 
için mahallenizdeki afet hazırlık çalışmalarına katılın!  



122         Alo AFAD
112         Acil Yardım (Ambulans)
114         Zehir Danışma
110         İtfaiye
155         Polis
156         Jandarma
121        121         Telefon Arıza
185         Su Arıza
186         Elektrik Arıza
177         Orman Yangın
187         Doğalgaz Arıza
154         Alo Trak
158     Sahil Güvenlik
90 212 217 04 10  AKUT

ACİL DURUM TELEFONLARI


