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�Korkma,�sönmez�bu�şafaklarda�yüzen�al�sancak;
Sönmeden�yurdumun�üstünde�tüten�en�son�ocak.
O�benim�milletimin�yıldızıdır,�parlayacak;
O�benimdir,�o�benim�milletimindir�ancak.

Çatma,�kurban�olayım,�çehreni�ey�nazlı�hilâl!
Kahraman�ırkıma�bir�gül!�Ne�bu�şiddet,�bu�celâl?
Sana�olmaz�dökülen�kanlarımız�sonra�helâl...
Hakkıdır,�Hakk’a�tapan,�milletimin�istiklâl!

Ben�ezelden�beridir�hür�yaşadım,�hür�yaşarım.
Hangi�çılgın�bana�zincir�vuracakmış?�Şaşarım!
Kükremiş�sel�gibiyim,�bendimi�çiğner,�aşarım.
Yırtarım�dağları,�enginlere�sığmam,�taşarım.

Garbın�âfâkını�sarmışsa�çelik�zırhlı�duvar,
Benim�iman�dolu�göğsüm�gibi�serhaddim�var.
Ulusun,�korkma!�Nasıl�böyle�bir�imanı�boğar,
“Medeniyet!”�dediğin�tek�dişi�kalmış�canavar?

İSTİKLÂL MARŞI

Arkadaş!�Yurduma�alçakları�uğratma,�sakın.

Siper�et�gövdeni,�dursun�bu�hayâsızca�akın.

Doğacaktır�sana�va’dettiği�günler�Hakk’ın...

Kim�bilir,�belki�yarın,�belki�yarından�da�yakın.

Bastığın�yerleri�“toprak!”�diyerek�geçme,�tanı:
Düşün�altındaki�binlerce�kefensiz�yatanı.
Sen�şehit�oğlusun,�incitme,�yazıktır,�atanı:
Verme,�dünyaları�alsan�da,�bu�cennet�vatanı.

Kim�bu�cennet�vatanın�uğruna�olmaz�ki�fedâ?
Şühedâ�fışkıracak�toprağı�sıksan,�şühedâ!
Cânı,�cânânı,�bütün�varımı�alsın�da�Huda,
Etmesin�tek�vatanımdan�beni�dünyada�cüdâ.

Ruhumun�senden,�İlâhi,�şudur�ancak�emeli:
Değmesin�mabedimin�göğsüne�nâmahrem�eli.
Bu�ezanlar-ki�şahadetleri�dinin�temeli-
Ebedî�yurdumun�üstünde�benim�inlemeli.

O�zaman�vecd�ile�bin�secde�eder�-varsa-taşım,
Her�cerîhamdan,�İlâhi,�boşanıp�kanlı�yaşım,
Fışkırır�ruh-ı�mücerred�gibi�yerden�na’şım;
O�zaman�yükselerek�arşa�değer�belki�başım.

Dalgalan�sen�de�şafaklar�gibi�ey�şanlı�hilâl!
Olsun�artık�dökülen�kanlarımın�hepsi�helâl.
Ebediyen�sana�yok,�ırkıma�yok�izmihlâl:
Hakkıdır,�hür�yaşamış,�bayrağımın�hürriyet;
Hakkıdır,�Hakk’a�tapan,�milletimin�istiklâl!

Mehmet Akif ERSOY



IV

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey�Türk�Gençliği!�
Birinci� vazifen,� Türk� istiklâlini,� Türk� cumhuriyetini,� ilelebet,�

muhafaza�ve�müdafaa�etmektir.
Mevcudiyetinin�ve�istikbalinin�yegâne�temeli�budur.�Bu�temel,�

senin,�en�kıymetli�hazinendir.�İstikbalde�dahi,�seni,�bu�hazineden,�
mahrum�etmek�isteyecek,�dahilî�ve�haricî,�bedhahların�olacaktır.�
Bir�gün,�istiklâl�ve�cumhuriyeti�müdafaa�mecburiyetine�düşersen,�
vazifeye� atılmak� için,� içinde� bulunacağın� vaziyetin� imkân� ve�
şeraitini�düşünmeyeceksin!�Bu�imkân�ve�şerait,�çok�nâmüsait�bir�
mahiyette�tezahür�edebilir.�İstiklâl�ve�cumhuriyetine�kastedecek�
düşmanlar,� bütün� dünyada� emsali� görülmemiş� bir� galibiyetin�
mümessili� olabilirler.� Cebren� ve� hile� ile� aziz� vatanın,� bütün�
kaleleri�zapt�edilmiş,�bütün�tersanelerine�girilmiş,�bütün�orduları�
dağıtılmış�ve�memleketin�her�köşesi�bilfiil� işgal�edilmiş�olabilir.�
Bütün� bu� şeraitten� daha� elîm� ve� daha� vahim� olmak� üzere,�
memleketin�dahilinde,�iktidara�sahip�olanlar�gaflet�ve�dalâlet�ve�
hattâ�hıyanet�içinde�bulunabilirler.�Hattâ�bu�iktidar�sahipleri�şahsî�
menfaatlerini,�müstevlilerin� siyasî�emelleriyle� tevhit�edebilirler.�
Millet,�fakr�u�zaruret�içinde�harap�ve�bîtap�düşmüş�olabilir.
Ey�Türk�istikbalinin�evlâdı!�İşte,�bu�ahval�ve�şerait�içinde�dahi,�

vazifen;� Türk� istiklâl� ve� cumhuriyetini� kurtarmaktır!� Muhtaç�
olduğun�kudret,�damarlarındaki�asîl�kanda,�mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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ACİL DURUM BİLGİLERİM
Adım  :  __________________________________________________________________________________

Soyadım :  __________________________________________________________________________________

Adresim  : ___________________________________________________________________________________

Kan grubum  : ___________________________________________________________________________________
     
Sürekli kullandığım ilaç (varsa)  :________________________________________________________________

Alerjik olduğum ilaç (varsa)  :________________________________________________________________

Geçirdiğim ameliyatlar (varsa)  :________________________________________________________________

Acil yardıma ihtiyacım olduğunda aranacak telefon numaralarım
Evimin  : ___________________________________________________________________________________

Okulumun : ___________________________________________________________________________________

Annemin (cep veya iş telefonu) : ____________________________________________________________________

Babamın (cep veya iş telefonu) : ____________________________________________________________________

 Acil Durum Telefonları

Acil Durum Başvuru Telefonlarını öğrenelim ve HİÇBİR ZAMAN gereksiz aramayalım.
UNUTMAYALIM, biz bu telefonları gereksiz meşgul edersek gerçekten acil yardıma ihtiyacı olanlar  

çok zor durumda kalabilir!

112
Acil Yardım 
(Ambulans)

177
Orman Yangını

110
İtfaiye

156
Jandarma

155
Polis

 

187
Doğalgaz

------------
İlimdeki/İlçemdeki

Kızılay Şubesi
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           ÖN SÖZ
Sevgili Öğrenciler,
Kızılay halkımızın dünyaya uzattığı merhamet 

eli olarak yaklaşık bir buçuk asırdır ulvi bir görevi 
büyük bir özveri ile yerine getirmektedir. Kurulduğu 
1868 yılından bu yana halkımızın ve özellikle yakın 
coğrafyamızı etkileyen her türlü felakette görev 
alan ve tarihe tanıklık eden Kızılay, Balkanlardan 
Afrika’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, 
dünyanın acıyla yüzleşmiş her coğrafyasına Anadolu 
insanının merhametini ve gönül zenginliğini taşımış 
bir kurumdur.

Kızılay tarihi boyunca olağan bir yardım derneği 
olmaktan öteye toplumsal farkındalık ve gelişmeyi 
de hedefleyen büyük işler yüklenmiş bir dernektir. 
Bu kapsamda Kızılay’ın, etik değerleri aşılamak, afet 
öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirdiği 
hizmetleri anlatmak ve Kızılay gönüllüsü gençler 
yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları 

bulunmaktadır. Zira güvenli bir yaşamın temini 
için bireylerin ve toplumların her türlü doğal 
ve teknolojik afet karşısında hazırlıklı, bilgili ve 
donanımlı olmaları gerekmektedir.

Güvenli yaşam konusuna dikkatinizi çekmek 
ve güvenli yaşam bilincini kazanmanıza yardımcı 
olabilmek amacıyla hazırladığımız “Kızılay ile 
Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” adlı bu kitapta, 
afetlerin yaşamımızı nasıl etkilediğini ve 
etkileyebileceğini, afetlerden korunma yollarını ve 
Kızılayımızın afet hizmetlerini anlatmaya çalıştık.

Uygulamalar ve oyunlarla önemli bilgiler 
edinebileceğiniz bu kitabı okumaktan zevk 
alacağınızı umuyoruz. Kitabımızdaki bilgileri 
çevrenizle de paylaşmanızı ayrıca önemsiyoruz. 
Unutmayın, bu bilgiler bir gün sizin ya da 
sevdiklerinizin yaşamını kurtarabilir.                      

   

Dr. Kerem KINIK 
Türk Kızılayı Genel Başkanı
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SUNUŞ
Kitabınızın kapağında gördüğünüz çocuğun başının 

üzerinde tuttuğu dairesel bir şekil var. Bunun ne anlama 
geldiğini düşündünüz mü?

Doğa belli başlı dört ana maddeden oluşur: hava, 
su, toprak ve ateş. İşte kapakta yer alan çocuğun başının 
üzerinde tuttuğu  top  bu dört maddenin bir arada uyum içinde 
olmasını yani güvenli yaşamın temelini simgelemektedir.

Biliyorsunuz, afetlerin bir bölümü doğal tehlikelerden 
kaynaklanmaktadır. Bunlar ise sözünü ettiğimiz güvenli 
yaşamın yani doğadaki dört maddenin dengesinin belli 
bir yönde bozulmasından oluşabilir. Örneğin; sel aslında 
doğadaki su maddesinin, bir yörede diğerlerine göre daha 
öne çıkması, baskın hâle gelmesidir. 

Kitabınızda yer alan ve aşağıda da gördüğünüz dört 
küçük şekil daha var. Şimdi bunların neyi ifade ettiğini 
anlayabiliyor musunuz? Maddeleri simgeleyen dairelerden 
dışarı çıkan taşmalar afetleri anlatıyor.

ateşhava su toprak

“Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” kitabını 
okurken size  Aykız ve Aycan eşlik edecek. Onlar da tıpkı 
sizin gibi güvenli yaşam konusuna duyarlı çocuklar. Çeşitli 
etkinliklerin açıklanmasında gözünüzün önüne gelmeyen 
biçimlerin canlandırılmasında Aykız ve Aycan sizlere 
yardımcı olacak. 

  

     Aycan   Aykız

Güvenli yaşam ve afet konularını; bu simgeler, 
karakterler ve onlarla beraber kullandığımız renkler 
aracılığıyla hem kitabınızın kapağında hem de içinde 
vurguladık. Böylece sizlere daha renkli ve farklı bir kitap 
yaratmaya çalıştık. Umarız bu çalışma, her bireyin sahip 
olması gereken güvenli yaşam bilincini sizin de kazanmanıza 
katkıda bulunur.
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1. Güvenli Yaşam Nedir?
2. Afet, Acil Durum, İlk Yardım Nedir?
3. Deprem
4. Yangın
5. Rüzgârlar ve Rüzgâr  Fırtınaları
6. Kar Fırtınası ve Çığlar
7. Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar
8. Heyelanlar ve Çamur Akıntısı
9. Güneşlenme ve Sıcak Hava Dalgaları
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1. GÜVENLİ YAŞAM NEDİR? 
Kızılay’ın sizler için hazırladığı bu kitapla güvenli 

yaşamın ne anlama geldiğini, afetlerin yaşamınıza 
etkilerini ve en önemlisi, belli başlı afetlerden 
korunabilmek için neleri bilmeniz ve uygulamanız 
gerektiğini öğreneceksiniz. Bunların yanı sıra  
yaşamımızı güvenli kılmak için çaba gösteren en 
büyük kuruluşlardan biri olan Kızılay’ın neler yaptığını 
da kısaca anlatacağız.

Öncelikle güvenli yaşamın ne anlama geldiğini 
düşünelim. Doğduğun zamandan başlayalım. Unutma 
ki doğduğunda miniciktin. Ağlamak ve karnının 
doyurulmasından başka bir şey bilmiyordun. Ama 
şimdi neler neler yapabiliyorsun. Bebekken seni tüm 
tehlikelerden başkaları koruyordu. Ocağa, sobaya 
yaklaşmaman, ekmek bıçağını eline almaman, elini 
kapıya sıkıştırmaman, merdivenden düşmemen, 
kibritle oynamaman, hasta olmaman, kısacası güvenli 
yaşaman için hep başkaları bir şeyler yapıyor, nefes 
nefese senin peşinden koşup duruyorlardı. Oysa şimdi, 
sokağa çıkmamayı, kibritle oynamamayı, kendinin ve 
başkalarının güvenliğini tehlikeye  düşürmemeyi sen 
de biliyorsun. Çünkü, büyüdün. Yine de bazen gece 
geç saatlere kadar oturmak, yemek yememek ya da 
yıkanmamak istiyorsun. Böyle bir durumda büyükler 
sana, “Hayır.” diyor. “Olmaz.” diyor. Bu tür isteklerinin 
uygun olmadığını sana büyükler anlatıyor. 

Büyükler bunları sana daha güvenli ve sağlıklı bir 
yaşam sağlamak için yapıyor.

Nedir Güvenli Yaşam?
Her türlü tehlikenin getireceği zararlardan ko-

runarak yaşamaya çalışmaktır. Diğer bir deyişle, 
hastalıklardan, sigaradan, uyuşturucudan, hormonlu 
ya da okul önünde açıkta satılan yiyeceklerden, hava 
ve su kirliliğinden uzak; kimyasallardan, doğal ve 
doğal olmayan her türlü afetten korunarak yaşamaya 
çalışmaktır. 

Peki, hangi alanlarda güvenli yaşamdan söz 
ediyoruz? Örneğin; bedenimizin güvenlikte olması 
mı, sözünü ettiğimiz? Yoksa evimizin, okulumuzun, 
arabamızın, iş yerimizin, sokağımızın, mahallemizin, 
kentimizin, dünyanın güvenlikte olması mı? Aslında 
hepsinden söz ediyoruz. 

Öyleyse güvenli yaşamak;
• Acıkınca yemek yiyebileceğimizi bilmek,
• Akşam yatağımızda rahatça uyumak,
• Barış içinde olmak,
• Afetlere karşı bilgili ve hazırlıklı olmaktır. 

Yaşamda güvenlik kendi kendine oluşmuyor. 
Bunun için hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor.
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Bir düşünün bakalım:

• Sokakta gördüğümüz “İnşaata girmek tehlikeli  
  ve yasaktır.”, “İnşaata baretsiz girilmez.”   
  tabelaları neden asılıyor?

• Arabaya biner binmez neden emniyet kemeri  
  takıyoruz?
• Afetlerden korunmak için neler yapılabilir?   
  Kızılay, bu konuda neler yapıyor?
• Kızılay, neden ilk yardım kursları veriyor?
• Türkiye’nin çöl olmaması için neler yapılabilir? 
• Silahların yarattığı tehlikelere karşı neler   
  yapılabilir? 

Güvenli yaşam için hangi yaşta olursan ol, senin 
bir birey olarak yapabileceklerin olduğu gibi çevrendeki 
diğer kişilerin de yapabilecekleri, hepimizin güç birliği 
içinde beraberce yapabileceklerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarının ve devletin yapabileceği şeyler vardır.

Önlenmesi, uzak durulması elimizde olan (sigara) 
ve olmayan (deprem) her türlü tehlike ile ilgili olarak 
yapabileceğimiz ilk ve en önemli şey bilgili olmaktır.

Tehlikelerden uzakta ve güvenli yaşamak için 
önce tehlikeleri tanımalısın. Öyleyse seni bilgilenmeye, 
araştırmaya götürecek ilk adım; bulunduğun her yerde 
çevrene karşı duyarlı olmaktır.

Çevrendeki tehlikeleri belirledikten sonra onların 
vereceği zararları  azaltmak için arkadaşlarınla, 
büyüklerinle konuşmalı, öğretmenlerine danışmalı 
ve çözüme katılmalısın. Bilmediklerini sorup doğru 
cevapları öğrenmeli, bildiklerini ve öğrendiklerini 
başkalarıyla da paylaşmalısın. Güvenli yaşam, ancak 
dayanışmayla ve el ele vermekle sağlanabilir. 

Güvenli yaşamak istiyorsan sen de üzerine 
düşeni yapmalısın. Sorumluluğunu bilmelisin.

1.1. Toplumsal Sorumluluk
Güvenli, demokratik değerlerin ve ilkelerin 

olduğu bir dünyada yaşamak istiyor muyuz? Evet mi? 
Anahtar sizin, bizim, hepimizin elindedir. Elimizdeki 
anahtar, toplumsal sorumluluk duygusu ve ona uygun 
davranışlarımızdır.   

Peki, ne demek toplumsal sorumluluk? Toplumsal 
sorumluluk; her yaşta bireyin, güvenli yaşamak için 
sorumluluk alması demektir. Unutmayın! Sorumluluk 
almak için küçük değilsiniz! Çevrenizde olup bitenlere 
duyarlı olmalı, sorumluluk alabilmelisiniz. Toplumsal ve 
bireysel sorumluluk öncelikle bilgili olmayı gerektirir. 
Diyelim ki; ormanlık alanda piknik ateşi yakılmış, ateş 
etrafa yayılmış, çok büyük zarara neden olmuş. Böyle 
bir durumu önlemek için senin de yapabileceklerin var!  
Ateşin çok çabuk yayıldığını ve ormanda ateş 
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yakılmaması gerektiğini bilmelisin. Ateş yakanları 
görürsen uyarmalısın. Ormanda, piknik alanında 
yangın başlamışsa büyüklerinden yardım istemelisin. 
Çevrende büyüklerin yoksa hangi acil durum 
numarasını arayacağını önceden öğrenmelisin. İşte 
bunları bilmek ve gerekli önlemleri almak toplumsal ve 
bireysel sorumluluk sahibi olmak demektir.
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Aşağıdakileri küçük gruplarınızda tartışın, 
örneklendirin:

• Gönüllü etkinliklerde bulunmak, 
   toplumsal sorumluluktur.

• İçinde bulunduğunuz grupların (aile, 
   arkadaşlar vb.) ve yerlerin (okul, 
   mahalle vb.) afetlere yol açabilecek 
   tehlikelere karşı hazırlanması toplumsal 
   sorumluluktur.

• “Ben bir kişiyim; ne yapabilirim ki?” 
   demeyip, “Bu konuda acaba ben neler 
   yapabilirim?” diye sormak toplumsal 
   sorumluluktur.

   Siz bu listeye neler ekleyebilirsiniz? 

1.2. Gönüllülük 

Gönüllü, herhangi bir çıkar sağlama amacı 
taşımadan, kendi özgür iradesi ile insanlara ve 
toplumlara yardım etmek üzere, zaman ve emek 
harcayan kişidir. 

Bu nedenle gönüllülüğü, yalnızca “gönülden 
gelen”, karşılık beklemeden yapılan bir etkinlik 
(hayırseverlik) olarak değil kendi yaşam boyu öğrenme, 
gelişme sürecimizin ve toplumsallaşmamızın da bir 
aracı olarak görüyoruz.

Siz de, çevrenizde ve okulunuzda, değişmesini 
veya gelişmesini istediğiniz her konuda, bilgi edinebilir, 
kendinizi geliştirebilir, o alanda faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarında ileride gönüllü olarak çalışabilir 
ve sorumluluk alabilirsiniz.  

Daha bu yaşınızdan başlayarak etkinliklerine 
katılabileceğiniz gönüllü kuruluşların başında Kızılay 
gelmektedir. İlk adım olarak okulunuzda Kızılay Kolu 
etkinliklerinde yer alabilir ve okulunuzdaki Kızılay 
Kolu’nun daha etkili çalışması için neler yapılabileceğini 
düşünebilirsiniz.  



güvenli güvenli yaşam
1.3. Kızılay 
Türkiye’de gücünü gönüllülerden alan ve gönüllü 

hizmet veren kuruluşların başında Kızılay gelmektedir. 
Kızılay ülkemizin ilk sivil toplum kuruluşlarındandır. 11 
Haziran 1868 tarihinde kurulan Kızılay, hiçbir ayrım 
gözetmeden insanlara yardım etmek arzusundan 
doğmuştur. Kuruluşa Kızılay adını büyük önder Atatürk 
vermiştir. 

Kızılay, insanlar arasında karşılıklı anlayışı, 
dostluğu, saygıyı, iş birliğini, dayanışmayı ve sürekli 
barışı destekler. Kızılay, aynı zamanda dünyanın 
neresinde olursa olsun insanların acısını önlemeye ve 
hafifletmeye çalışan “Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 
Hareketi’’nin bir parçasıdır. Kızılay, bu hareketin yedi 
temel ilkesi doğrultusunda faaliyet göstermektedir. 

Bu ilkeler şunlardır: 
• İnsanlık
• Ayrım gözetmemek
• Tarafsızlık
• Bağımsızlık
• Hayır Kurumu Niteliği/Gönüllü Hizmet
• Birlik
• Evrensellik

Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri 
Federasyonu ile iş birliği içinde çalışır. 

Kitabınızın kapağında gördüğünüz gibi Kızılay’ın 
amblemi, beyaz üzerine kırmızı sola dönük bir “ay”dır.

Kızılay, olağan faaliyetlerinin yanı sıra afet ve 
savaş hâli gibi olağanüstü durumlarda farklı görevler 
üstlenir. 

Olağan Durumlarda 

• Sosyal yardım hizmetleri verir: Kızılay, afetten 
etkilenen kişilerin tekrar normal yaşam akışına 
dönmelerini sağlayan ve bilimsel ilkelerle hareket 
eden çağdaş toplum merkezleri kurar. Kimsesiz 
ve korunmaya muhtaç yaşlıların bakımına yönelik 
çalışmalar yapar ve sağlık hizmeti verir. Gönüllü 
bakıcıları  eğitir.   
• Gençlik hizmetleri verir: Öğrencilere eğitimlerini 
tamamlamaları amacıyla karşılıksız burslar verir. 
Okumak için kırsal alanlardan gelen öğrencilerin 
barınma ihtiyacını karşılamak üzere öğrenci yurtları 
açar. Gençlere kamplarla tatil olanakları sağlar. 
•  Sağlık hizmetleri verir: Kızılay, Cumhuriyetimizin 
ilk hemşirelik okulunu açmış ve çok değerli hemşireler 
yetiştirmiştir. Kızılay aynı zamanda devletimizin sağlık 
hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla tıp merkezleri 
açarak, bu hizmetlerini yurt çapında yaygınlaştırmaya 
devam etmektedir. 
• Kan hizmetleri verir: Kızılay, halk sağlığı ile yakından 
ilgili kurum olarak Türkiye’de kan hizmetleri ile ilgili 
birimlerin kurulup geliştirilmesi görevini üstlenmiştir. 
• Afetlere hazırlık ve güvenli yaşam için eğitim 
hizmetleri verir: Kızılay, afetlerde daha iyi hizmet 
verebilmek amacıyla hem personelini hem gönüllüsünü 
hem de halkı ve diğer hizmet kuruluşlarının personelini 
afetlere karşı hazırlar. Onların afetlerden zarar 
görmemelerini sağlamak için bilgilendirir ve  onlara 
eğitim verir. İlk Yardım Eğitimi, Afet Bilinci, Güvenli 
Kan ve HIV/AIDS, Psikolojik İlk Yardım, Çalışana 
Destek ve Toplumu Harekete Geçirme Eğitimi bunlar 
arasında sayılabilir. 
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Olağanüstü Durumlarda

Afet durumunda Kızılay, afetten etkilenen 
kişilere, devlet yardım götürene kadar acil barınma ve 
beslenme hizmetleri verir. Sağlık Bakanlığına destek 
olacak şekilde sağlık hizmetlerinde de bulunur. 

Savaş durumunda, yaralı ve hasta askerleri, 
savaş esirlerini ve sivilleri korumaya yönelik hizmetler 
verir. Askerlerin tedavilerine ve bakımına destek olur. 
Savaş esirlerine yardım eder, sivil halkın bakımını ve 
beslenme ihtiyaçlarını karşılar. 

Kızılay Haftası  

Ülkemizde her yıl 28 Ekim - 04 Kasım tarihleri, 
Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır. Sizler de Kızılay 
Haftası etkinliklerine katılın. Bulunduğunuz bölgeye 
en yakın Kızılay şubesinden bilgi alarak etkinliklerinizi 
planlayın.
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• Okulunuzdaki öğrenci birlikleri, eğitsel 
kulüpler (özellikle Kızılay Kulübü) ve sanat, 
kültür, spor etkinlikleri  hakkında ayrıntılı 
bilgi edinin.

• Okulunuzda şu anda olmayan ancak 
kurulmasının  uygun   olacağını düşündüğünüz  
hangi kulüpler olmalı?  Bir liste yapın. 
Bunları niçin gerekli gördüğünüzü düşünün. 
Birkaç arkadaş bir araya gelip listelerinizi 
karşılaştırın.

•  Okulunuzdaki Kızılay Kulübü’nü geliştirmek, 
daha etkin kılmak için neler yapılabilir?  
Düşünürken ve arkadaşlarınızla  tartışırken 
lütfen tüm bilginizi ve yaratıcılığınızı 
kullanmaya çalışın (Resim 1).

Resim 1
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güvenli güvenli yaşam

KIZILAY HEP YANIMIZDA!

Afetlerin nasıl oluştuğunu, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmamız 
gerektiğini işleyeceğimiz konularda öğreneceğiz. Peki, bu durumlarda Kızılay ne yapar?

• Afet sonrasında evimiz oturulamaz hâle geldiyse devlet ya da yetkili kurumlar kalacak yer 
temin edene kadar  Kızılay bizlere acil barınma ve gıda yardımı sağlar.

• Afet durumunda görev yapacak ekipleri ve halkımızı afetlere hazırlamak amacıyla eğitimler 
verir.

• İhtiyacı olan insanlara tıbbi yardım sağlayan Sağlık Bakanlığına, sağlık ve kan hizmetlerinde 
destek verir.

• Kızılay, güvenli yaşamamızı desteklemek için ilk yardım eğitimleri verir, ilk yardımcılar 
yetiştirir.

• Bireyin ve toplumun mevcut ihtiyaçlarına ve gelecekte ortaya çıkması olası acil  durumlara 
müdahale edebilme gücünü artırmak için psikososyal destek hizmetleri verir. 

Kızılay ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek  için:

Web Adresleri : www.kizilay.org.tr
E-posta : tkd@kizilay.org.tr
  egitim@kizilay.org.tr
  basinyayin@kizilay.org.tr
Tel : (312) 430 23 00
Faks : (312) 430 01 75
Adres : Ataç 1 Sok. Nu: 32  
  06420 Yenişehir/ANKARA
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2.	 AFET,	ACİL	DURUM	VE	İLK	
YARDIM	NEDİR?
Tehlikelerin yol açabileceği acil durum ve afetlere 

karşı hazırlıklı olmak için öncelikle bazı tanımları 
bilmeliyiz. Bu bölümde ilk olarak tehlike, risk, acil 
durum, afet ve ilk yardım sözcüklerini açıklayacağız. 
Daha sonra Temel İlk Yardım Uygulamaları’nı, afet ya 
da acil durumlarda  Temel Davranış Biçimleri’ni ve Aile 
Afet Planı’nı anlatacağız.

Tehlike Nedir?
Tehlike, önceden önlem alınmadığı takdirde 

can ve mal kayıplarına neden olabilecek, gündelik 
yaşamımızı sürdürmemizi engelleyebilecek, doğa veya 
insan kaynaklı afetleri tetikleyici olaylara denir. Bunlar; 
deprem, sel, fırtına, heyelan, yangın, patlama gibi 
olaylardır. Doğal afetlere neden olan tehlikeleri önlemek 
her zaman mümkün değildir. Örneğin, ülkemizin deprem 
kuşağında olduğu gerçeğini değiştiremeyiz ve depremin 
oluşmasını engelleyemeyiz ama depremin verebileceği 
zararları azaltabiliriz.

Risk Nedir?
Risk, afetlerin yaratabileceği olası kötü sonuçlardır. 

Bu kötü sonuçlardan dolayı ortaya çıkacak olan zarar 
ya da kayıp olasılığı; bölgemizde yaşayanların canlarını, 
evlerini, iş  yerlerini, yaptıkları işleri doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkileyebilecektir. Risk azaltılabilir. Bu 
kitapta, afet risklerinin nasıl azaltılabileceğine ilişkin 
bilgilerimizi sizinle paylaşacağız.

Acil Durum Nedir?
Acil durum, yerel olanaklar ile baş edilebilecek 

tehlikelerin can, mal ve çevre üzerinde yarattığı 
kötü etkilerdir. Örneğin; yerel itfaiye tarafından 
söndürülebilen bir ev yangını “acil durum” olarak 
nitelendirilebilir.

Afet Nedir?
Afet, herhangi bir tehlikenin can, mal, çevre, 

ekonomi ve kültürel varlıklar üzerinde yarattığı kötü 
etkilerle baş etmeye yerel olanakların yetmediği 
durumlardır. Deprem, sel, kuraklık gibi doğa olayları, 
ülke düzeyinde veya uluslararası yardım gerektirecek 
şekilde büyük can ve mal kayıplarına neden 
olduklarında doğal afet olarak adlandırılırlar. 

İlk Yardım Nedir?
İlk yardım, beklenmedik bir kaza ya da hastalık 

sonucu sağlığı tehlikeye girmiş kişiye, sağlık 
personeli gelinceye kadar olayın geçtiği yerde eldeki 
olanaklarla ilaçsız olarak yapılan uygulamalara denir.

İlk yardımda amaç; hastanın ya da yaralının 
durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmesini 
kolaylaştırmaktır. İlk yardım yapabilmeniz için ilk 
yardım eğitimi almalı ve ilk yardım  çantanız  olmalıdır.
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güvenli afet, acil durum ve
ilk	yardım	nedir?

Özellikle, okula gidiş gelişlerde ve okul içi 
etkinliklerde kazaya uğrama riski her zaman vardır. 
Herhangi bir kaza ya da olay karşısında bizlere yardımcı 
olacak ve ilk yardım uygulaması yapacak olan kişiler 
en yakınımızdakilerdir. Bunu yapabilmek için önceden 
ilk yardım eğitimi almak  gerekir. Trafik kazalarındaki 
ölümlerin % 10’u ilk beş dakikada, % 50’si ise, ilk yarım 
saatte gerçekleşmektedir. Uzmanlar; bilinçli, doğru ve 
hızlı bir şekilde yapılan ilk yardım uygulamaları ile bu 
ölümlerin azalabileceğini söylemektedir. Bu nedenle, 
ilk yardımı doğru uygulamak önemlidir.

 

2.1.	İlk	Yardım	Temel	
	 Uygulamaları
İlk yardım temel uygulamaları, KBK olarak 

adlandırılan 3 kavramdan oluşur (Resim 1):
Koruma (K) : Olay yerinde güvenliğin sağlanması  
Bildirme (B) : Acil yardım ekiplerinin harekete 

geçirilmesi  
Kurtarma (K) : Hastaya ya da yaralıya ilk yardım 

işlemlerinin yapılması   

Koruma
Kaza ya da olay yerinde yangın, gaz kaçağı, hızla 

giden araçlar gibi tehlike oluşturabilecek etkenler 
varsa öncelikle kendiniz ile hasta ya da yaralının 
can güvenliğini sağlamalısınız. Patlama ya da yangın 
tehlikesi varsa hasta ya da yaralıyı dikkatlice olay 

yerinden uzaklaştırmak gerekir. Ancak bu mümkün 
değilse hasta ya da yaralı asla kımıldatılmamalı ve 
gerekli kurumlara haber verilmelidir. 

Resim 1: İlk Yardım Temel Uygulamaları

Uyarılar 
• Kaza geçiren araçların çevresi uyarı levhaları  

(reflektörler) ile işaretlenerek çevre güvenliği  
sağlanmalı.

• Patlama riski nedeniyle kaza yerinde sigara 
içilmemeli.

• Zehirlenme tehlikesine karşı zehirli maddelere  
dokunulmamalı ve zehirli maddeler ortalıkta 
bırakılmamalı.

• Elektrik akımıyla temas eden yaralıya asla  
dokunulmamalı. Önce akım kesilmeli ya da yaralı, 
kuru tahta gibi yalıtkan bir malzeme ile elektrik 
kaynağından uzaklaştırılmalı.
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Bildirme
Kendimizin, hasta ya da yaralının güvenliğini  

sağladıktan sonra olayı 112  Acil Yardım Merkezi’ne 
bildirmeliyiz. 112, olay  yerine en yakın acil yardım 
ekibini yönlendirecek bir merkezdir.

112 Acil Yardım Merkezi’ni aradığımızda kısa ve 
anlaşılır konuşarak aşağıdaki bilgileri vermeliyiz:
• Olayın ya da kazanın olduğu yerin açık adresi (en 

yakın ekibin bize ulaşması için)
• Kim olduğumuz ve telefon numaramız (olayı  

doğrulamaları için)
• Hasta ya da yaralının durumu (ambulans  ekiplerinin 

hazırlıkları için)
• Yaralı sayısı  (olay yerine gelecek olan ambulans 

sayısının belirlenmesi için)

112 Acil Yardım Merkezi’ni  
HİÇBİR ZAMAN gereksiz aramayın 
ki acil yardıma gerçekten ihtiyacı 
olanlar aradıklarında bu telefona 

ulaşabilsinler!

Hayat kurtarmak için ilk yardım 
uygulamalarını öğrenin!
www.ilkyardim.org.tr

Kurtarma
Bir olay ya da kaza yerindeki yaralılara yapılan 

tüm ilk yardım uygulamalarını kapsamaktadır. Olay 
yerinde birden fazla hasta ya da yaralı olduğunda 
hangisinin öncelikli olduğu çok önemlidir.Yapılacak 
olan hızlı ve doğru bir değerlendirme, doğru ilk 
yardım uygulamasıyla hasta ya da yaralının hayatının 
kurtulmasını sağlayacaktır. İlk yardım bilmiyorsanız; 
hasta ya da yaralıya dokunmayın, dokunulmasına izin 
vermeyin.

Bir kaza ya da olay yerinde öncelikli olarak ilk 
yardım uygulanması gereken kişiler,
• Soluk alıp vermeyenler
• Kalp atışı olmayanlar
• Bilinci kapalı olanlar
• Aşırı kanaması ve ağır yanığı olanlardır.

Kurtarma işlemi, ilk yardım bilen 
kişiler tarafından başlatılmalıdır.
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güvenli afet, acil durum ve
ilk	yardım	nedir?

Evde ve Okulda İlk Yardım 
Çantamızda Neler Bulunmalıdır?
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Evinizde, okulunuzda, aracınızda ilk 
yardım çantası var mı?

Varsa, bakın; listedeki malzemeler ilk 
yardım çantanızda bulunuyor mu?

Eksik olanları büyüklerinize söyleyin, 
tamamlayın.

Öykü
Okulda Bir Kaza  
Aycan o gün derste çok acıkmıştı. Dakikalar 

geçmek bilmiyordu. Teneffüs zili çaldığında Aycan 
hızla sınıftan fırlayarak koridora çıktı. Çabucak 
kantine ulaşıp bir şeyler almak istiyordu. Kantin bir kat 
aşağıdaydı. Aycan, merdivenleri ikişer ikişer atlarken 
birden yuvarlanmaya başladı ve kendini yerde buldu. 
Kolu çok acıyordu.
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  1- Steril gazlı bez 

  2- Makas

  3- Plaster (Yapışkan   
 bant) 

  4- Küçük bir cımbız

  5- Yara bandı 

  6- Lastik eldiven

  7- Büyük sargı bezi  

  8- Elastik bandaj

  9- El feneri 

10- İlk yardım el kitabı

11- Kalem ve kağıt 

12- Düdük

13- Suni solunum maskesi 

14- Üçgen sargı

15- Çengelli iğne

16- Çöp torbası (Kirli   
  poşeti)

17- Alüminyum yanık örtüsü  
  (Yanık battaniyesi)

18- Malzeme listesi 
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Aycan’ın tüm arkadaşları başına toplanıp telâşla 
bağırmaya başladılar. O sırada Aykız, “Bir dakika, 
DOKUNMAYIN, birisi hemen öğretmeni çağırsın!”, 
dedi. Aycan’a kolunu oynatmamasını, korkmamasını, 
öğretmenin geleceğini söyledi. Öğretmen geldiğinde 
Aycan sakinleşmişti. Öğretmen ilk yardım çantasını 
açarak Aycan için gerekenleri yaptı.

Tartışma Soruları

1. Bu kaza sizce nasıl önlenebilirdi?

2. Aykız KBK (Koruma, Bildirme, Kurtarma) ile ilgili 
neler yaptı?

3. Öğretmenin getirdiği ilk yardım çantasında sizce 
neler vardı?

DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 
 

Aşağıdaki soruların başında yer alan  (   ) boşluğa, 
doğru ise D, yanlış ise Y yazarak cevaplandırın. 

(  ) 1. İlk yardım, olay yerinde, sağlık ekipleri 
 gelinceye kadar elimizdeki olanaklarla, ilaçsız 
 olarak yaptığımız yardımdır.

(  ) 2. Elektrik akımıyla temas eden kişiyi çekerek   
 kurtarmalıyız.

(  )  3. Acil durumlarda mutlaka 112 Acil Yardım
 Merkezi’ne haber vermeliyiz.

(  )  4. İtfaiye tarafından söndürülen bir ev yangını   
 “acil durum” değildir.

2.2.	Temel	Davranış	Biçimleri
Afet veya acil bir durum meydana geldiğinde, 

büyük küçük hepimiz, duruma göre aşağıdaki 
dört temel güvenlik davranışından uygun olanını 
yapmalıyız: 

a. Çök-Kapan-Tutun 

b. Yerinde Sığınak Oluştur 

c. Kilitle ve Yat 

d. Tahliye Et (Boşalt) 

Bu davranış biçimlerini öğrenmek önemlidir. 
Herhangi bir afet anında evde, okulda, alışverişte  veya 
başka bir yerde olalım kendimizi nasıl koruyacağımızı 
bilmek, can kaybını azaltacaktır. Evde ve okulda bu 
davranış biçimlerinin provasını yaparsak afet veya 
acil durumda paniğe kapılmadan kendimizi daha iyi 
koruyabiliriz.



17

güvenli afet, acil durum ve
ilk	yardım	nedir?a. Çök-Kapan-Tutun

Bu davranış şekli deprem, uçak kazası, heyelan, 
bomba patlaması ve bomba tehdidi, yıldırım, hortum 
gibi tehlikelerde uygulanır. Örneğin; zemin sarsılmaya 
başladığında veya büyük bir patlama hissedildiğinde 
herkesin aşağıdakileri yapması gerekir (Resim 2).

Resim 2: Çök-Kapan-Tutun

İç Mekândaysanız

• Çöküp yakınlarda bulunan bir sıranın veya masanın 
altına girerek eğilin ve tutunun. 

• Mümkün olduğunca kapanın; yüzünüzü ve  gözlerinizi 
de tutunduğunuz kolunuza yaslayarak koruyun. 

• Tehlike geçene kadar veya eşyaların düşmesi 
durana kadar tutunup aynı pozisyonda kalın. 

Koridordaysanız
İç duvarların dibine çöküp kapanarak kafanızı ve 

ensenizi kollarınızla koruyun; olduğunuz yerde kalarak 
savrulmadan korunun. 

Merdivendeyseniz
Bulunduğunuz yere oturun, korkuluğa bir elinizle 

tutunun. Korkuluğa tutunan kolunuzun üzerine 
yüzünüzü ve gözlerinizi yaslayarak koruyun. Diğer 
elinizle başınızı ve ensenizi korumaya çalışın.

Dışarıdaysanız
Binalardan, enerji hatlarından, duvarlardan ve 

düşebilecek başka şeylerden uzak durun. Yere çöküp 
kapanarak başınızı ve ensenizi kollarınızla koruyun. 
Tehlike geçinceye kadar aynı pozisyonda kalmaya 
çalışın (Resim 3).

            Resim 3: Kapan
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Bedensel engelli ya da hareket kısıtlaması 
olanlar

• Tekerlekli sandalyedeyseniz, kendinizi sandalyeden 
yere atmayın. 

• Tekerlek frenini devreye sokun, tutunun. Başınızı 
korumaya çalışın.

• Oturuyorsanız yerinizde kalın ve mümkünse başınızı 
koruyun.

• Ayakta iseniz, oturun veya düşmeyi engellemek için 
vücudunuza destek verin.

Acil durum ya da afet sırasında 
bulunduğunuz yerde en uygun 

ÇÖK-KAPAN-TUTUN pozisyonunu 
alın. Tehlike geçinceye kadar aynı 

pozisyonda kalmaya çalışın!

b. Yerinde Sığınak Oluştur
Yerinde sığınak, tehlikeli madde sızıntısı veya 

serpintisi (NBC: Nükleer, Biyolojik, Kimyasal), duman, 
silahlı saldırı, patlama ve şiddetli fırtınalarda uygulanır.

Resim 4: Yerinde Sığınak Oluştur

Aşağıdaki durumlarda hemen yerinde sığınak 
uygulaması gereklidir (Resim 4):

• Çevrenizde tehlikeli madde riski oluştuğunda,

• Beklenmedik bir koku veya patlama sesi 
duyulduğunda,

• Büyük bir duman, buhar bulutu veya ateş 
görüldüğünde, 

• Ciltte veya gözde olağan dışı bir şekilde tahriş 
oluştuğunda ya da solunum güçlüğü çekildiğinde, 
hemen yerinde sığınak uygulaması yapın. 
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güvenli afet, acil durum ve
ilk	yardım	nedir?

Yerinde sığınak uygulamasını şöyle yapabilirsiniz:

• Ev içinde aile bireylerinizle birlikte önceden bir “sığınak 
odası” seçin. Odanın mümkünse sokağa açılan bir 
kapısı olmasın. Ev içinde penceresi en az ve en küçük 
olan bir odayı seçin.

• Okulunuzda belirlenecek sığınak yerini ve sığınakta 
nasıl davranacağınızı öğretmenlerinizden öğrenin. 

Yerinde sığınak uygulamasını gerektirecek bir tehlike 
hâlinde,
• Dışarıdaysanız hemen içeri girin, ailenizdeki herkesin 

içeri girmesini sağlayın.
• Evcil hayvanlarınız varsa onları da içeri alın.

Yerinde sığınak uygulaması yaparken büyüklerinize 
aşağıdaki konuları hatırlatın:

• Evin ya da binanın tüm hava girişlerini kapatın veya 
içeriden tıkayın. 

• Elektrik  veya koli bantlarıyla elektrik, kablolu TV, 
İnternet ve telefon prizlerini de kapatın. 

• Odanın kapı, pencere, ısıtma ve soğutma gibi hava 
girişlerini koli bandı ve plastik örtülerle kapatın.

• Kapıların altından hava girişini ıslak havluyla veya 
bezlerle kesin. 

• Dışarı çıkmanız söylenene kadar içeride kalın. 

Okulunuzda ve mahallenizde 
yetkililerin yapacakları uyarıları 

dikkatle dinleyip uygulayın!

c. Kilitle ve Yat
Silah sesi duyulduğunda, şüpheli veya tehlikeli 

kişiler ortaya çıktığında uygulanır. Böyle bir durumda; 

• Dışarıdaysanız hemen içeri girin.

• Derhâl oda ya da sınıf kapılarını kapatın ve kilitleyin.

• Tüm etkinliklerinizi durdurun ve yere yatarak 
sessizce bekleyin.

Öğretmeninizden veya okul yöneticilerinizden 
gelecek yönlendirmeyi bekleyin.

 
Örneğin; tehlike belirdiğinde öğretmen “Yere 

yatın!” komutunu verir. Bunun ardından yere yatılmalı 
ve sessizce beklenmelidir. 



20

d. Tahliye Et (Boşalt)

Resim 5: Tahliye Et (Boşalt)

Tahliye, insan ve hayvanların bulundukları yerden  
boşaltılması demektir. Yangın anı, deprem ve patlama 
sonrasında sel, su baskını öncesi ve anında, kimyasal 
kazalar, terör, bomba tehdidi ve heyelan tehlikesi 
öncesinde uygulanır (Resim 5).

Tahliyede önemli olan şey hemen ve sessizce, 
uyarılara ve yetkililerin söylediklerine uymaktır. 
Yetkililerin tahliye isteğine karşı koymak veya tahliye 
konusunda kararsızlık gösterip gecikmek ya da aceleci 
davranmak çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Okuldaysanız
Okul yöneticilerinizi ve öğretmenlerinizi dikkatle 

dinleyin, uyarılara eksiksiz uyun. Sınıfınızı ya da 
okulunuzu, öğretmenlerinizin gösterdiği yollardan 
sessizce, koşmadan ama çabuk davranarak boşaltın. 
Nereye gittiğinizi haber vermeden sınıf arkadaşlarınızın 
yanından ayrılmayın.

Evinizi tahliye etmeniz gerekirse

• Yetkililerin hoparlör, radyo gibi çeşitli iletişim 
araçlarından yapacakları uyarılar doğrultusunda 
hareket edin.

• Koruyucu giysiler ve sağlam ayakkabılar giyin.

• Evinizi kilitleyin.

• Yetkililerin belirttiği tahliye yollarını kullanın.

Eğer vaktiniz varsa

• Elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatın.

• Tanıdıklarınıza nereye gittiğinizi haber verin.

• Yalnız yaşayan, yaşlı ve engelli komşularınıza 
yardımcı olun.

• Evcil hayvanlarınız için de önlem alın.
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güvenli afet, acil durum ve
ilk	yardım	nedir?

 2.3.	Aile	Afet	Planı
 

Afetler her zaman, her yerde olabilir, aniden ve 
uyarısız ortaya çıkabilir, siz ve aileniz için korkutucu 
olabilir. Örneğin; evinizi terketmek zorunda kalabilirsiniz. 
Ayrıca afette görevli kurumlar afet sonrası ihtiyaçlarınızı 
hemen karşılayamayabilir. Bunun için afetlerde altın 
saatler olarak adlandırılan, en az üç günlük (72 saat) 
süreyi kapsayan bir “Aile Afet Planı” yapmanız gerekiyor 
(Resim 6).

Resim 6: Aile Afet Planı

Önceden planlayarak kendinizi korumayı ve 
afetlerle nasıl başa çıkacağınızı öğrenin. Bu çalışmaya 

kitabınızdaki gibi bir liste ile başlayın. Ailenizle 
konuştuktan sonra, beraberce bir afet planı hazırlayın. 
Planı herkesin görebileceği bir yere asın. Bölgenizde 
görülebilecek afetlere karşı hazırlık konusunda daha 
fazla bilgi almak için valilik, kaymakamlık, belediye, 
Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kızılay’a başvurun. Aile 
afet planını geliştirirken aile üyelerinin her birinin plan 
içinde yer almasına özen gösterin. 

Aile afet planını hazırlamak için aşağıda 
belirtilen ve ailenizle birlikte tamamladığınız her 
işle ilgili kutuya bir çarpı işareti koyun.

 Ev halkıyla toplanıp çevrenizde acil durum ya da 
afete yol açabilecek tehlikeleri belirleyin. Bunun 
için çevrenizde daha önce meydana gelmiş ya da 
ileride gelebilecek afetlerin türlerini öğrenin.

 Her bir tehlike için evinizdeki güvenli yerleri 
belirleyin.

 Hastalıklarda veya kaza durumlarında neler 
yapacağınızı konuşun. 

 Evinizin bir krokisini çizerek mümkünse her 
odadan iki ayrı çıkış yolu belirleyin.

 Evdeki aile üyeleri elektrik şalteri, su ve gaz 
vanalarının yerini ve bunların nasıl kapatılacağını 
öğrensin.
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 Telefonların bulunduğu yerlerin yakınına acil 
durum telefon numaralarını 

 112 Acil Yardım 
 155 Polis İmdat 
 110 İtfaiye

yazıp koyun. Bu telefonları ne zaman ve nasıl 
arayacağınızı öğrenin.

 Şehir içi ve dışında bulunan iki yakınınızı belirleyin. 
Bu kişilerin telefonlarını öğrenin ve afet sırasında 
birbirinizden ayrı kalmanız durumunda tüm ev 
halkı o kişileri araması gerektiğini bilsin. 

 Afet anında bir arada değilseniz ailenizle 
buluşabilmeniz için iki ayrı Acil Durum Toplanma 
Alanı (ADTA) belirleyin. Bunlardan biri evinizin 
yakınında, diğeri ise eve dönemeyeceğinizi 
düşünerek evinizden uzakta olmalıdır.

 Kızılay’ın afet hazırlık ve ilk yardım kursları ile 
ilgili bilgi edinin. 

 Acil durumdan nasıl haberdar edileceğinizi yetkili 
kuruluşlara sorun.

 Mahallenizdeki tahliye yollarını öğrenin.

 Yaşlı ve engelli kişiler için nasıl özel 
yardım alabileceğinizi öğrenin. Hareket 
engelli kişileri güvenli (devrilecek dolaplar,  
kırılacak camlardan uzak) yerlere 
yerleştirin.  

 Afet zamanlarında, yardımınıza ilk 
koşanlar komşularınız olacaktır. Bir afet 
sırasında komşularınızla hangi konularda 
yardımlaşabileceğinizi ve birbiriniz için neler 
yapabileceğinizi önceden kararlaştırın. 

 Afet sonrasında ilk saatlerde gerekebilecek 
eşyaları kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde 
bulundurun. Bu hazırlıkları bulunduğunuz 
bölgeye, kendi ihtiyaçlarınıza göre ve 
kolayca taşıyabileceğiniz şekilde düzenleyin. 

 Afet sonrasında yardım ulaşıncaya kadar 
gerekebilecek üç günlük su, gıda ve tuvalet 
ihtiyacınızı nasıl karşılayacağınızı düşünün.
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Aşağıda ilk yardım çantasında 
bulunması gereken malzemelerden bazıları 
verilmiştir. Sözcükler soldan sağa, sağdan 
sola, yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı 
yönde gizlenmiştir. Bir sözcük sizin için 
örnek olarak yazılmıştır. Diğer sözcükleri 
de siz bulun. Tüm sözcükler bulunduğunda 
kalan harfler, ilk yardım ile ilgili bir sözü 
oluşturacaktır.

P L A S T E R

• Plaster                
• Makas
• Yara Bandı
• El  Feneri                              
• Düdük   
• Kağıt
• Eldiven              

• Kirli Poşeti 
• Üçgen Sargı
• Kalem  
• Sargı Bezi
• Steril Gazlı Bez 
• Cımbız
• Yanık Battaniyesi
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................................. AİLESİ AFET PLANI
Şehir dışında aranacak kişinin
Adı _________________________________
Bulunduğu şehir ______________________
Telefonu (ev)  __________(iş)___________
Şehir içinde aranacak kişinin
Adı _________________________________
Telefonu (ev)  __________(iş)___________

Akrabanın
Adı _________________________________
Bulunduğu şehir ______________________
Telefonu (ev)  __________(iş)___________
Ailenin iş telefonları
Baba____________  Anne ______________
Diğer _______________________________

Acil Durum Telefon Numaraları
Acil bir durumda 155, 110 veya 112’yi ya da 
bulunduğumuz yerdeki şu numaraları arayın:
Polis________________________________
İtfaiye _______________________________
Hastane _____________________________
Buluşma noktaları (ADTA)
1. Evin içinde ____________________
2. Evin yakınında _________________
3. Evden uzakta (eve dönemezseniz)
Adres _______________________________
Telefon ______________________________
İlk takip edilecek yol ___________________

_____________________________________
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l! Yandaki Aile Afet Planını ailenizle birlikte 
doldurun.

Bir kopyasını kendi çantanıza, birer 
kopyasını da her aile bireyinin çantasına 
koyun. Ayrıca bir kopyasını da evinizin görünür 
bir yerine asın.
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Aile Afet Planı 
Kontrol Listesi

 Evdeki güvensiz yerleri belirledik. 
(Pencere önleri, büyük, ağır ve 
devrilebilen eşyaların yanı ve yanabilecek 
eşyaların yanı)

 Yatağımızın yanına el fenerimizi ve 
terliklerimizi koyduk.

 Elektrik, su ve gaz vanalarının yerlerini ve 
bunların nasıl kapatılacaklarını öğrendik.

 Evimize yangın söndürücü aldık ve nasıl 
kullanacağımızı öğrendik. Evimizde duman 
detektörü var ve yılda iki kez (saatleri 
ileri ve geri alınca) pillerini değiştiriyoruz. 

 KIZILAY’dan ilk yardım kursu almak için 
plan yaptık. 

 İlk yardım çantamızı hazırladık.

 Binadan çıkış yollarını belirleyip kroki 
üzerine işaretledik. 

 Evde “Deprem Tehlike Avı”nı tamamladık. 
(Kitabınızın 27-39. sayfaları arasında 
geçen “Deprem” bölümüne bakınız.)

 Evimizin güvenli yerlerini saptadık.

 Tekrar nasıl buluşacağımızı belirledik.

 Afetten sonra gaz sızıntısı olmadığından 
emin olana kadar çakmak, kibrit gibi 
yangına sebep olabilecek şeylerin 
kullanılmayacağını öğrendik. 

 Afetten sonra telefonumuzu sadece acil 
durumlar için, radyo ve televizyonu da 
bilgilenmek için kullanacağımızı öğrendik.

 Bu planı ...................... tarihinde tamamladık. 
Her altı ayda bir planımızı gözden 
geçirmeye karar verdik. 

KIZILAY	HEP	YANIMIZDA!
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3. DEPREM

 
Resim 1

Depremler, aniden ortaya çıkan yeryüzü 
sarsıntılarıdır (Resim 1). Yerin yüzeyi hareketsizmiş 
gibi görünse de sürekli yer değiştirir, yükselir, alçalır, 
kıvrılır, bükülür. Bu durum kayalar üzerinde büyük bir 
gerilim oluşturur. Yüzlerce yılı kapsayan geniş zaman 
aralıklarında bu gerilimle biriken enerji, kayaların 
en zayıf noktasındaki kırılmalarla aniden boşalır. 
Kayalardaki bu kırıklara “fay” adı verilir. Açığa çıkan 
enerjiden kaynaklanan titreşimler, sismik dalgalar 
hâlinde yayılır ve yeryüzünü sarsar. Bu olay deprem 
olarak adlandırılır. Depreme yer sarsıntısı, zelzele, ya 
da sismik hareket de denir. Depremler çoğu kez bir 

dakikadan daha az bir sürede biter ve geniş bir alanda 
hissedilebilirler. Depremlerin ne zaman olacağı gün ve 
saat olarak bilinemez. 

Bir depremin büyüklüğü (magnitüd) ölçülebilir. 
Bu büyüklük genellikle Richter (Rihter) ölçeği ile ifade 
edilir. Richter ölçeğinde büyüklüğü 4.0 ve altında olan 
depremler genellikle hasara neden olmaz. Bu ölçekte 
4.0 ve üzerindeki depremler sağlam olan herşeye 
zarar verebilir. Dünyada her yıl yaklaşık 3.5 milyon 
deprem meydana gelir. Bunların yalnızca üçte biri  
cihazlar tarafından kaydedilebilir. İnsanlar tarafından 
hissedilebilen deprem sayısı ise 50 binden azdır.

Dünyada her beş yılda bir büyüklüğü 8.0 ya 
da daha fazla şiddette deprem olurken, yalnızca 
2.0’dan düşük olan depremler yılda 700 binden fazla 
olmaktadır.

Depremin büyüklüğü ve şiddeti için farklı 
farklı ölçekler bulunmaktadır. Büyüklük, depremin 
kaynağında açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür. Depremin 
şiddeti ise, insanlar, yapılar, çevre ve yeryüzü 
üzerindeki hasar etkilerinin gözlenmesine dayalı bir 
ölçüdür. Depremlerin uzun yıllardır canlı ve cansız 
tüm varlıklar üzerinde gözlenen etkilerine dayanılarak 
hazırlanan “Şiddet Cetveli”nde başlıca 12 şiddet 
derecesi bulunmaktadır ve bu dereceler Romen 
rakamlarıyla gösterilmektedir. Örneğin 17 Ağustos 
1999 Marmara depreminin şiddeti hasarın en fazla 
olduğu yerde  IX-X olarak belirlenmiştir. Bu depremin 
büyüklüğünün ise 7.4 olarak hesaplandığını biliyoruz.
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Depremi çoğu zaman, hafif yer sarsıntılarıyla 
anlarsınız. Örneğin; tavanda asılı lambaların, bitkilerin 
sallandığını ya da raftaki nesnelerin hareketlendiğini 
fark edebilirsiniz. Bazen gürültü duyabilir ya da şiddetli 
bir sarsıntı hissedebilirsiniz. Deprem, çok kısa süre 
devam eden yerden gelen uğultu ve gürültü ile birlikte 
azdan çoğa doğru yükselen bir sarsıntı ile kendini 
belli eder. Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar 
dizisine artçı depremler denir. 

Depremlerde can ve mal kaybı olabilir. Deprem 
mutlaka ölüm, ağır yaralanma veya binaların yıkılmasını 
gerektirmez. Depremin neden olduğu zararları en aza 
indirmek için önceden önlem alınabilir. Depremden 
korkmak normaldir. Ancak bu korku; 

• Depremin ne olduğunu öğrenmek, 

• Depremden önce nasıl önlem alınması gerektiğini 
bilmek ve önlemleri uygulamakla azaltılabilir.

Depremler meydana geldikleri yerlerde zaman 
zaman yer kaymalarına, kaya ve toprak parçalarında 
kopma ve çökmelere, toprak ve çamur akıntılarına 
yol açabilir. Deniz tabanındaki fayların kırılması da 
okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, 
volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, 
zemin kayması gibi olayların sonucunda oluşan 
Tsunami denilen bir dizi büyük dalgaya neden olabilir.

Yanal Atılımlı Fay

Türkiye Bir Deprem Ülkesidir
Ülkemiz, önemli deprem kuşaklarından biri olan 

ve Asor adalarından başlayıp Güneydoğu Asya’ya 
kadar uzanan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer 
almaktadır. Ülkemizin hemen her yerinde depremler 
olmaktadır. Hasara neden olan depremler başlıca dört 
bölgede (Kuzey, Doğu, Batı Anadolu bölgeleri ile 
Akdeniz’de) yoğunlaşmıştır. Kuzeyde yer alan Kuzey 
Anadolu Fayı (KAF) dünyanın en aktif ve en önemli 
kırık hatlarından biridir. Kuzey Anadolu Fay hattının 
uzunluğu yaklaşık 1200 km’dir; genişliği ise, 100 m 
ile 10 km arasında değişir. Ülkemizde sadece Kuzey 
Anadolu Fay hattı yoktur. Doğu Anadolu Fay Hattı 
(DAF), Türkiye’nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, 
Anadolu yarımadası ve Arabistan yarımadası arasındaki 
sınır boyunca uzanmaktadır. Batı Anadolu Fay Hattı 
(BAF) ise Kıyı Ege ve Güney Marmara’daki çöküntü 
alanları boyunca doğu batı yönünde uzanmaktadır. 
Fay hatları bulundukları yöreyi deprem açısından daha 
tehlikeli hâle getirir (Resim 2).

Resim 2: Yanal Atılımlı Fay 



Aşağıda Türkiye’nin deprem tehlikesini  gösteren bir harita var. Bu haritada deprem bölgelerinin sınırları çizilmiş ve 
içleri numaralandırılmıştır. Haritanın altında bulunan numaraların yanında renkler de göreceksiniz.

Örneğin;  1. derece deprem bölgesini gösteren yerler 1 numara ile belirtilmiş. Haritanın altında 1 rakamının karşısındaki 
kutu ise kırmızı renk. Öyleyse, kırmızı renkli boya kalemi ile haritanın 1 numara ile gösterilmiş alanlarını boyayın. 

Daha sonra diğer rakamların karşısındaki kutucukların renkleri ile harita üzerinde aynı rakamla işaretlenmiş bölgeleri 
boyayın. Sonuçta elde edeceğiniz harita Türkiye’nin deprem bölgelerini gösterecektir. Bulunduğunuz yeri harita 
üzerinde daire içine alın. Birinci derece olan bölgeler en tehlikeli bölgelerdir. Deprem tehlike dereceleri 1’den 5’e 
kadar değişmektedir. 
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...ÖNCESİNDE
Aile olarak, evinizde alacağınız önlemlerle depremden 

doğacak zararları azaltabilirsiniz. 

• Evlerimizin güvenli yapı kurallarına uygun yapılıp 
yapılmadığına dikkat etmek 

• Ev içinde “Deprem Tehlike Avı” yaparak, deprem 
sırasında kayıp düşebilecek, devrilerek ya da kırılarak 
yaralanmamıza neden olabilecek eşyaları belirlemek 
ve bunları doğru yerleştirmek

• Doğal afet sigortası  (DASK: Doğal Afet Sigortaları 
Kurumu) yaptırmak 

Büyüklerinize sorun bakalım: 

• Evinizin yeri ve inşaatı kurallara uygun mu?
• Evinizi depreme karşı daha güvenli bir hâle getirmek 

için neler yapılabilir? 
• Ailenizdeki herkes Deprem Öncesi Hazırlıklar  

Listesi’nde (deprem öncesi yapılması gerekenlerin 
ailede kimin yapacağının belirlendiği liste) yer alan 
işleri biliyor mu?

• Evinizin doğal afet sigortası var mı? 

Bilmediklerini onlara sen öğretmiş olacaksın! 
Depremden önce aile içinde yapacağınız birkaç basit 
hazırlık ve öğreneceğiniz davranış şekli depremden 
korunmanıza yardımcı olacaktır.
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32. sayfada Deprem Öncesi Hazırlıklar 
Listesini görüyorsunuz; bu listedekileri bilmek 
ama uygulamamak pek işimize yaramaz.  
Hazırlıkların tamamlanması gerekir.  Bunların 
yaşama geçirilmesi için sınıfta dörder kişilik 
gruplar oluşturun ve şöyle bir çalışma yapın: 

Her bir hazırlık için iş bölümü yapın. Sizin 
ya da kardeşlerinizin ve evdeki yetişkinlerin 
yapması gerekenleri belirleyin. Bu belirleme 
sonucunda 32. sayfadaki listede çocukların 
yapması uygun olan işlerin yanına Ç, yetişkinlerin 
yapması uygun olan işlerin yanına da Y koyun. 
Yetişkinler ile çocukların birlikte yapabilecekleri 
işleri gösteren maddelerin yanına da Y-Ç 
yazın. 

Bir kâğıda başlık olarak “Evdeki 
Yetişkinlerin Deprem Öncesi Hazırlıkları”  yazın 
ve altına, yanında Y ve Y-Ç olan maddeleri yazın. 
Bu kâğıdı evdeki yetişkinlerden birine verin;  
diğer yetişkinlerle ve çocuklarla iş birliği yaparak 
sorumluluklarını yerine getirmelerini isteyin. 

Ayrı bir kâğıda “Evdeki Çocukların Deprem 
Öncesi Hazırlıkları” diye bir başlık koyun, altına 
yanında Ç ve Y-Ç olan maddeleri yazın ve 
yukardaki işlemi tekrarlayın. Listedeki işlerin 
tamamlanması için, gerekiyorsa yetişkinlere 
ve çocuklara en fazla 1 ay süre tanıyın. 
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Deprem Öncesi Hazırlıklar

Kimin Görevi Yapılması Gerekenler

Yataklarınızı büyük pencerelerden uzaklaştırın.

Yatağınızın yanında bir el feneri ve terlik bulundurun.

Kırılabilir eşyaları en alt raflara yerleştirin.

Kırılabilir eşyaların bulunduğu dolap, kitaplık ve büfeleri duvara sabitleyin.

Yatak üzerine düşebilecek şekilde asılı resimler  varsa, bunları yatağın başucundan ve yanındaki duvardan 
kaldırın ve kanca vidalar ile başka bir duvara asın.

Duvardaki aynayı, duvara sıkıca sabitleyin.

Tavandan asılı bitkiler varsa bunları hafif, kırılmaz saksılar ile değiştirin, tavana sabitleyin.

Avize ve lambaları tavana sağlam bir biçimde kilitli askılarla sabitleyin.

Kapanmayan raf kapaklarını kapanabilecek şekilde sağlamlaştırın.

Büyük mobilyaları, beyaz eşyaları sarsıntıda devrilmemeleri için duvara sabitleyin. Bu  eşyaların ağırlıklarına 
uygun sabitleme malzemeleri kullanın.

Tekerlekli sehpalarda güvenliği sağlanmayan televizyonları önce sehpaya, sehpayı da duvara güvenli bir 
biçimde sabitleyin.

Bilgisayarın ve küçük aletlerin altına ve mutfaktaki eşyaların bulunduğu rafların içine kaymayı önleyici örtüler 
koyun. 

Zehirli ve yangına neden olabilecek zararlı ve yanıcı maddeleri birbirinden ayırarak güvenli bir şekilde 
saklayın.

Elektrik şalteri, gaz, su ve doğalgaz vanalarının yerini ve bunların nasıl kapatılacağını öğrenin. 

Evin her odasında üzerinize hiçbir şeyin düşmeyeceği bir yer belirleyin.

Aile Afet Planınıza uygun olarak bulunduğunuz şehirden başka bir şehirde oturan yakın bir akrabanızı veya 
arkadaşınızı bağlantı kişisi olarak belirleyin ve telefon numarasını ve adresini öğrenin.

Evinizde bir ilk yardım çantası bulundurun.
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Yanda, deprem öncesi  yapı lması 
gereken hazırlıkların listesi bir kez daha 
verilmiş. Gördüğünüz gibi, bu kez listedeki her 
bir maddenin yanında bir yüz var. Maddeleri 
sırasıyla okuyun. Maddedeki yapılması gereken 
iş eğer yapılmışsa, yanındaki çocuk resminin 
ağzını yukarı doğru genişletip çizerek gülen 
çocuk oluşturun. Bu, “Görev Tamam” anlamına 
gelir. 

Yapılması gereken iş yapılmamışsa, resmi 
olduğu gibi bırakın. Bu, “Ha Gayret” anlamına 
gelir. “Ha Gayret” resmi olan maddelerle ilgili 
çabanızı sürdürün. Çabalarınız sonuç verdikçe 
sayfadaki “Görev Tamam”lar artacaktır. 
Amacınız, tüm maddelerin yanındaki resimlerin 
“Görev Tamam” hâline gelmesi, yani her yeri 
gülen çocukların kaplaması olmalıdır.

İsterseniz, gülen çocuklara burun, saç gibi 
şeyler de yapabilir, onları boyayabilirsiniz.

        

Yapıldı mı? Yapmamız Gereken Hazırlık

Yataklarınızı büyük pencerelerden 
uzaklaştırın.

Yatağınızın yanında bir el feneri ve 
terlik bulundurun.

Kırılabilir eşyaları en alt raflara 
yerleştirin.

Kırılabilir eşyaların bulunduğu 
dolap, kitaplık ve büfeleri duvara 
sabitleyin.

Yatak üzerine düşebilecek şekilde 
asılı resimler  varsa, bunları yatağın 
başucundan ve yanındaki duvardan 
kaldırın ve kanca vidalar ile başka 
bir duvara asın.

Duvardaki aynayı, duvara sıkıca 
sabitleyin.

Tavandan asılı bitkiler varsa bunları 
hafif, kırılmaz saksılar ile değiştirin, 
tavana sabitleyin.

Avize ve lambaları tavana sağlam 
bir biçimde kilitli askılarla sabitleyin.

Kapanmayan raf kapaklarını 
kapanabilecek şekilde 
sağlamlaştırın.

Büyük mobilyaları, beyaz eşyaları 
sarsıntıda devrilmemeleri için 
duvara sabitleyin. Bu  eşyaların 
ağırlıklarına uygun sabitleme 
malzemeleri kullanın.

Deprem Öncesi Hazırlıklar
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Yapıldı mı? Yapmamız Gereken Hazırlık

Tekerlekli sehpalarda güvenliği 
sağlanmayan televizyonları önce 
sehpaya, sehpayı da duvara güvenli 
bir biçimde sabitleyin.

Bilgisayarın ve küçük aletlerin altına 
ve mutfaktaki eşyaların bulunduğu 
rafların içine kaymayı önleyici 
örtüler koyun. 

Zehirli ve yangına neden olabilecek 
zararlı ve yanıcı maddeleri 
birbirinden ayırarak güvenli bir 
şekilde saklayın.

Elektrik şalteri, gaz, su ve doğalgaz 
vanalarının yerini ve bunların nasıl 
kapatılacağını öğrenin. 

Evin her odasında üzerinize 
hiçbir şeyin düşmeyeceği bir yer 
belirleyin.

Aile Afet Planı’nıza uygun olarak 
bulunduğunuz şehirden başka bir 
şehirde oturan yakın bir akrabanızı 
veya arkadaşınızı bağlantı kişisi 
olarak belirleyin, telefon numarasını 
ve adresini öğrenin.

Evinizde bir ilk yardım çantası 
bulundurun.

SIRASINDA!
Afet veya acil durumdaki temel davranış 

biçimlerini öğrenmiştik. Önceki sayfalarda anlatılanları 
ve gördüğünüz resmi şimdi düşünün ve şu sorunun 
yanıtını aşağıdaki boşluğa kelime kelime yazın:

 

Deprem sırasında 
yapılması gereken 

nedir?

 

 __________  -  ___________  -  ___________

Deprem Öncesi Hazırlıklar
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Şimdi, deprem sırasında yapmamız gerekenlere 
bakalım:

• Depremi hissettiğinizde sakin olun, paniğe 
kapılmayın.

• Ayakta durmaya çalışmayın.

• Sağa sola koşmayın.

• Balkona çıkmayın.

• Merdivenleri kullanmaya çalışmayın.

• Asansöre binmeyin.

• Evinizde ya da kapalı yerdeyseniz; pencere, kapı, cam 
bölme, kitaplık, kütüphane, lamba, tablo, asılı çiçek, 
saksı, raf, dolap, kimyasal madde, ocak ve yüksek 
mobilyadan uzak durun.

• Sağlam bir masa varsa çöküp altına girin. 

• Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde 
kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden 
koruyun.  

• Sarsıntı sona erene kadar sallanan masayla beraber 
hareket edebilmek için masanın bacağına tutunun. 

• Masanın bacağını tutan kollarınızdan birisinin 
üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden 
gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun.

• Eğer yakınınızda bir sıra veya masa yoksa iç 
duvarların dibine çöküp kapanarak kafanızı ve 
ensenizi kollarınızla koruyun ve olduğunuz yerde 
savrulmadan korunup sarsıntının geçmesini bekleyin 
(Resim 3).

 Resim 3: Çök-Kapan-Tutun

ÇÖK, KAPAN, TUTUN 
UYGULAMASI

Bu bölümde deprem sırasında yapmanız
gerekenleri gördünüz.

Şimdi öğretmeninizin okuyacağı “DEPREM” 
metni eşliğinde hareketli bir Çök-Kapan-Tutun 

uygulaması yapacaksınız.
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• Eğer açık alandaysanız; binalardan, duvarlardan, 
ağaçlardan, direklerden, tabelalardan ve elektrik 
telleri gibi devrilebilecek veya düşebilecek şeylerden 
uzak durun. Yere çöküp kapanarak kafanızı ve 
ensenizi kollarınızla koruyun ve olduğunuz yerde 
savrulmamaya çalışarak korunun, sarsıntının 
geçmesini bekleyin (Resim 4).

    
Resim 4: Çök-Kapan

• Eğer bir aracın içindeyseniz, sürücüden aracı 
dikkatli ve yavaş bir şekilde yolun en sağına çekerek 
durmasını isteyin. Durduğunuz yer; köprüye, 
altgeçite, enerji nakil hattına veya trafik ışıklarına 
yakın olmamalıdır. 

• Sarsıntı durunca, kendinizi ve çevrenizdekileri 
olası bir yaralanma olup olmadığını anlamak için 
kontrol edin. Paniğe kapılmadan ancak hızlı biçimde 
önceki sayfalarda Aile Afet Planı’nda anlatıldığı gibi 
ailenizle önceden belirlediğiniz toplanma yerine 
gidin.

• Eğer korkuyorsanız, korkularınızı bir büyüğünüzle 
paylaşın. Depremler korkutucu olabilir ama 
unutmayın, sarsıntı kısa sürede sona erecektir.

• Paniğe kapılmamak için deprem öncesi, sırası 
ve sonrasında yapılacakları öğrenmek ve gerekli 
önlemleri önceden almakla birlikte farklı ortamlarda 
deprem tatbikatları yapın.

• Ayrıca, panik durumunu engellemek için paniğe 
kapılmamış gibi davranmaya çalışın. 

 ÇÖK-KAPAN-TUTUN pozisyonunda derin nefes 
alarak ve sarsıntının geçeceğini düşünerek kalın.



37

depremdeprem

SONRASINDA...
• Sakin olun, paniğe kapılmayın. Kendinize ve 

çevrenizdekilere ancak bu şekilde yardım edebilirsiniz.
• Depremden sonra artçı sarsıntılara hazırlıklı olun. 

Artçı sarsıntılar tehlikelidir, çünkü ilk deprem 
sırasında hasar görmüş yapıların yıkılmalarına neden 
olabilir.

• Eğer evdeyseniz ve gaz kokusu alıyor ya da patlama 
veya gaz kaçırma sesi duyuyorsanız, bir pencere açın 
ve binayı hemen terk edin. Bu ses veya koku evinizdeki 
gaz borularından birinin kırılmış olabileceğini 
gösterir. Bu durumu büyüklerinize söyleyin. Daha 
önce yerini öğrenmiş iseniz ısı, gaz ve elektrik yayan 
kaynakları ana şalter veya vanalarından kapatın veya 
büyüklerinize hatırlatın.

• Herhangi bir kaçak olasılığına ve yangın tehlikesine 
karşı aydınlatma için sadece pilli el feneri veya ışıldak 
kullanın. 

• Depremden sonra evinizin içinde kırık cam parçaları 
olabilir. Bunlardan uzak durun ve  ayakkabılarınızı 
giyin ve ilk yardım çantanıza ulaşmaya çalışın.

• Eğer kalabalık ve halka açık bir yerdeyseniz, 
kapılara ulaşmak için acele etmeyin. Herkes bunu 
deneyecektir. Bu durumda kendinize bir korunak 
bulun ve üzerinize düşebilecek malzemelerden uzak 
durun. 

• Telefonları meşgul etmeyin, sadece acil durumlarda 
kullanın. Bilgi almak için radyo ve televizyon dinleyin.

TSUNAMİ Nedir ? 
Tsunami, okyanus ya da denizlerin tabanında 
oluşan çökmeler, oturmalar, zemin kaymaları, 
göçmeler, deprem, volkanik hareketler, denize 
meteor çarpması gibi olaylar sonucu oluşan 
dalgalardır. Tsunami sözcüğü, Japonca’da “liman 
dalgası” anlamına gelmektedir. Japonya’da 1896 
yılında, meydana gelen ve 22.000 kişinin hayatını 
kaybettiği afetin ardından bu sözcük dünya dillerine 
yerleşmiştir. Türkiye kıyılarında da tarih içinde 
defalarca tsunami oluşmuştur ve bundan sonra da 
oluşabilir.

Tsunamiden sonra oluşan dalgaların diğer deniz 
dalgalarından farkı, su zerreciklerinin sürüklenmesi 
sonucu yıkıcı bir enerji kazanmasıdır. Normal rüzgar 
dalgasının hızı yaklaşık 20 km/saat kadarken, 
tsunami 750-800 km/saat gibi bir hıza sahiptir. 
Tsunami, yüksek bir su duvarı gibi ilerlemediği için 
derin denizlerde varlığı hissedilmez. Okyanusta 1 
metre yükseklikteki tsunami dalgaları, daha sığ 
sulara yaklaştıkça hızlarını kaybeder, fakat dalgalar 
arası mesafe kısalır ve üst üste binen dalgalar 
bazen 20 metreyi aşan yükseklikte bir su duvarı 
oluşturarak sığ sulara sahip sahillerde, körfez ve 
koylarda çok büyük hasar ve can kayıplarına yol 
açan bir afet halini alır.
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Tsunamiden Korunmak İçin Neler 
Yapılabilir?
Tsunaminin deniz kıyısına ilk gelişi su düzeyinin 
anormal biçimde (örneğin, depremin büyüklüğüne, 
oluş şekline, uzaklığına ve deniz derinliğine göre 
yaklaşık 10-15 dakika içerisinde) yükselmesi ya 
da alçalmasıyla kendini belli eder. Tsunaminin bu 
öncü ilk dalgası zayıftır ama arkasından gelebilecek 
olan bir veya iki kuvvetli dalganın habercisidir. 
Çoğunlukla tsunaminin yaklaştığının ilk işareti büyük 
bir su duvarı değil, denizin ani olarak çekilmesidir. 
Tsunami dalga uyarısı verildiğinde tsunamiden 
korunmak için:

• Denizde ya da deniz kıyısında iseniz, kıyıdan 
hemen ve hızla uzaklaşıp yüksek yerlere gidin.

• Kıyıdan en az 100-150 metre uzaklaşın.

• Denizde teknede bulunan ve kıyıya dönemeyecek 
durumda olanlar ise, kıyıdan uzaklaşarak denizde 
su derinliğinin 50 metre ve üzerinde olduğu derin 
yerlere doğru gitmelidir. 

• Tsunaminin karada ilerleme hızı, insanın koşma 
hızından daha fazladır. Bu nedenle, merak edip 
dalganın kıyılardaki davranışlarını izlemek çok 
tehlikelidir.

• İlk tsunami dalgası geldikten sonra sakın 
tehlikenin geçtiğini düşünmeyin; arkadan gelecek 
ikinci ve üçüncü dalgalar ilk dalgadan daha büyük 
ve yıkıcı olabilir. 

DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

Yanlış: Depremler genellikle geceleri olur.

Doğru: Depremin belirli bir zamanı yoktur. Gündüz 
veya gece olabilir.

Yanlış: “Deprem havası” diye bir şey vardır.

Doğru: Depremle hava koşulları arasında bir ilişki yoktur. 
Depremlerin yerin derinliklerinde, hava koşullarından 
çok uzakta meydana geldiğini hatırlayın. Depremler, 
her çeşit hava durumunda, her tür iklim koşullarında 
ve her mevsimde olmaktadır. Değişen hava şartlarına 
bakıp deprem için kaygılanmaya hiç gerek yoktur.

Yanlış: Depremlerin sayısı artmaktadır. 

Doğru: İnsanların hissedemediği depremleri bile özel 
kayıt cihazları (sismometre) ile belirleyebilmekteyiz. Bu 
tür deprem kayıtlarını toplayıp değerlendiren yerlere 
gözlem evi (rasathane) diyoruz. Şimdi eskisine göre daha 
fazla sayıda kayıt cihazı  olduğu için daha fazla sayıda 
depremden haberdar olabiliyoruz. Ayrıca özellikle 1999 
Marmara Depremleri’nden sonra dünyada gerçekleşen 
deprem haberlerine karşı daha duyarlıyız. Bu nedenle, 
eskisine göre daha fazla deprem olduğunu sanıyoruz, 
halbuki bu doğru değildir.



39

depremdeprem

uy
g

ul
a

m
a

   
D

e
p

re
m

i a
nl

a
m

a
k!

Deprem ve benzeri afetleri anlamak 
için bu olayları biraz olsun hayal 
edebilmelisiniz. Depremi gözünüzde 
canlandırın ve aklınıza ilk gelen şeyi 
resimle ifade etmeye çalışın.

Yanlış: Depremlerin olmasını engelleyebiliriz. 

Doğru: Depremler engellenemez ve karşı konulamaz 
olaylardır. Ancak önlem alarak depremin verebileceği 
zararı azaltabiliriz. 

Yanlış: Sadece sağlam zemine bina yapılmalıdır.

Doğru: Kurallara uygun olmak şartıyla her zemine 
uygun, depreme dayanıklı bina yapılabilir. 

Yanlış: Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ile Ay ve 
Güneş gibi yedi gök cisminin tek bir çizgi üzerindeymiş 
gibi dizilmesi dünya üzerinde çok büyük bir çekim gücü 
oluşturacak ve fay hatlarını tetikleyerek depreme 
neden olacak. 

Doğru: Evrende bu tür dizilişler daha önceleri de 
olmuştu ve gelecekte de tekrarlanacak. Geçmişte 
gezegenlerin bu tür dizilişlerinden dolayı dünya 
üzerinde herhangi bir felaket yaşanmış olduğuna dair 
bir kayıt da yok.  Gezegenler en son 6 Şubat 1962 
ve 5-16 Mayıs 2000 tarihlerinde de bu şekilde bir 
araya gelmişti. Yaklaşık olarak 4.5 milyar yaşında 
olan Dünya, gezegenlerin benzer şekilde dizilişine 45 
milyon kez şahit olmuştur ve olmaya devam edecektir. 
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1. Öğretmen, istekli bir öğrenciye deprem 
öncesinde, sırasında yapılması gereken 
Çök-Kapan-Tutun davranışı ile ilgili bir 
maddeyi gösterir.  

2. Öğrenci ona gösterilen maddeyi  
canlandırma yoluyla sınıfa 45 saniye 
içinde anlatmaya çalışır. 

3. Sınıftaki öğrenciler tahminlerini 
söylerler.

4. Canlandırmayı yapan öğrenci,  
gönüllü öğrenciler arasından  
birini seçer ve oyun devam  
eder.

KIZILAY HEP YANIMIZDA!
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4. YANGIN

Resim 1

Yanma olayının meydana gelebilmesi için üç 
koşulun bir arada olması gerekir. Bunlar; yanıcı 
madde, ısı ve oksijen (yakıcı madde) dir (Resim 2). 
Yangın üçgenini oluşturan bu üç unsurdan herhangi 
biri olmazsa veya yeterli miktarda bulunmazsa yanma 
olmaz.

Örneğin; yeterli oksijen olmayan ortamlarda tam 
yanma gerçekleşemez. Her yanma olayına yangın 
diyemeyiz; ancak alevler kontrol edilemezse yangın 
denir. Yanmanın görülebilen kısmına alev denir.

Yangının,
ilk aşamasında KOKU,

ikinci aşamasında DUMAN,
üçüncü aşamasında ALEV görülür.

O
K

S
ÝJEN

YANICI MADDE

IS
I

Resim 2: Yangın Üçgeni
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Yangının Başlıca Nedenleri

• Çocukların kibrit, çakmak ve mum gibi yanıcı 
özellikteki malzemelerle oynaması

• Sigara izmaritlerinin sönmeden çöpe atılması

• Mutfakta kullanılan fırın, ocak, davlumbaz gibi araç 
ve aletlerde yağların birikmesi

• Yemek pişirme alanı yakınında havlu, temizlik bezi ve 
perde gibi tutuşabilecek malzeme olması 

• Elektrik sisteminin aşırı yüklenmesi 

• Kullanılmayan elektrikli ev aletlerinin (ütü, saç 
kurutma makinası vb.) fişlerinin çekilmemesi 

• Gaz veya elektrikle çalışan taşınabilir ısıtıcıların 
üretici talimatına göre kullanılmaması

• Bir elektrik prizine birden fazla bağlantı yapılması ve 
prizlerde toprak hattı bulunmaması

• Zedelenmiş kabloların değiştirilmemesi 

• Elektrik prizlerinin kapaklı olmaması

• Televizyonun yerleştirildiği alanda yeterince 
havalandırma olmaması ya da gazete, örtü gibi 
eşyalarla televizyonun havalandırma kanallarının 
kapatılması 

• Sobaların üzerinde çamaşır kurutulması

...ÖNCESİNDE 

Yangından korunabilmek için yapılması gerekenleri 
öğrenmeliyiz.

• Ailenizle birlikte, yangından kaçış planı hazırlayın. 

• Oluşturduğunuz bu planı zaman zaman ailenizle 
birlikte uygulayın.

• Kaçış planınızda çocuklara ve yaşlılara öncelik 
verin. 

• Yangının haber verileceği telefon numarasını (110 
İtfaiye) öğrenin.

• Çıkış yollarının üzerine gereksiz eşya koymayın. 

• Yangını erken fark edebilmek için uygun yerlere 
duman algılayıcı ve alarmlar taktırılması için 
büyüklerinizi uyarın.

• Telefonla itfaiyeye ihbar yaparken sakin olmaya 
çalışın, yangın yerinin adresini (mektup adresi) sakin 
ve anlaşılır bir şekilde söyleyin; adınızı, soyadınızı 
ve telefon numaranızı bildirin. Biliyorsanız yangın 
yerinde mahsur kalan canlı olup olmadığını da 
söyleyin. İtfaiye görevlisinden “Anlaşıldı.” şeklinde 
onay almadan telefonu kapatmayın. 
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SIRASINDA!
• Alev ya da duman görür, yanık kokusu alırsanız 

bir büyüğünüze söyleyin ve hemen “yangın” diye 
bağırarak etraftakileri uyarın.

• Önce sizin güvenliğiniz önemlidir, yangın yerinden 
uzaklaşın. 

• Duman ya da yanık kokusu başka bir odadan 
geliyorsa, elinizin tersiyle kapıya dokunun; sıcaksa 
açmayın. Yoksa patlamaya neden olursunuz.

• Telaşa kapılmadan tahliye kurallarına uyun, 
yangın yerini boşaltın. 

• Yangını itfaiyeye (110) bildirin.
• Binayı terk ederken sakin olun, kargaşaya ve 

paniğe sebep olmayın. 
• Varsa yangın merdivenini kullanın.
• Önceden belirlenmiş olan Acil Durum Toplanma 

Alanları’na (ADTA) gidin ve orada bekleyin.
• Eğer binadan çıkışınız olanaksızsa, yatak altlarına, 

dolaplara saklanmayın; kendinizi pencereden 
dışardakilere gösterin.

• Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar 
eğilerek veya çömelerek ilerleyin; mümkünse 
ağzınızı ve burnunuzu ıslak mendil veya bez 
parçası ile örterek nefes alın (Resim 3).
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Şimdi  sınıfta ikili gruplar oluşturun. Her 
ikiliden biri Haberci (H) diğeri İtfaiyeci (İ) rolünü 
üstlensin. H’ler ihbar edecekleri yangınla 
ilgili bilgileri İ’lere göstermeden yazsın ve 
İ’lere telefon ederek bu bilgileri aktarsın. İ’ler 
telefonda duyduklarını bir kâğıda not etsin. 
Şimdi her H ve İ çifti kâğıtlarını yanyana koyup 
karşılaştırsın. İdeal durumda bu bilgilerin 
tıpatıp aynı olması gerekir. Ancak, ideal 
durumu yakalamak hiç de kolay değildir! 
H ve İ kâğıtlardaki farklılıkların nedenleri 
üzerinde konuşsunlar. Örneğin; acaba H mi 
heyecanlanıp dikkatsiz konuştu ya da İ mi iyi 
dinlemedi yoksa bunların her ikisi de mi oldu? 

Aklınıza gelebilen tüm olası nedenleri 
tartıştıktan sonra rolleri değişin  ve 
işlemi tekrar edin. Bu kez kâğıtlarınızı 
karşılaştırdığınızda aradaki fark azalmış mı 
yani az önceki tartışmanız işe yaramış mı?   

Resim 3
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Bu dersi işlerken, mümkünse “İtfaiye 
Haftası”nda, İtfaiye Müdürlüğü’nden bir 
görevli, üniformasıyla gelip size yangınla ilgili 
bilgi verebilir. 

İtfaiye Haftası her yıl 25 Eylül- 1 Ekim 
tarihleri arasında kutlanmaktadır. Bu hafta 
içinde yangından korunma konularında daha 
ayrıntılı bilgi almak ve itfaiyeyi daha yakından 
tanımak için bulunduğunuz bölgedeki itfaiye 
kuruluşunu ziyaret edebilirsiniz. 
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Yangından korunmak için

Yangın anında yapmanız gerekenleri 
içeren bir poster oluşturun, sınıfınızın veya 
evinizin uygun bir yerine asın.
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Yangınla ilgili aşağıdaki bilgileri büyüklerinizle de 
paylaşın.

• Tüp alev aldığında ne yapılır? 
 Islak bir örtü  tüpün üzerine sarılarak dedantör  

kapatılır.
• Tencere ve tavanın tutuşmasında ne yapılır?
 Havayla temasını kesecek şekilde ıslak örtüyle 

üzeri kapatılır. Kesinlikle su dökülmez.
• Kaçılamayacak durumda yangın ve dumandan nasıl 

korunulur?
 Havlular ıslatılarak kapının altına sıkıştırılır, yardım 

istenir.
• Giysileri alev almış kişiye nasıl yardım edilir?
 Islak ya da kalın bir örtüyle sarılır.
• Giysileriniz alev alırsa ne yapılır? 
 En doğru davranış durmak, yere yatmak ve  

alevlerden kurtuluncaya kadar yuvarlanmaktır 
(Resim 4).

 
Resim 4: Dur-Yat-Yuvarlan
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Dur-Yat-Yuvarlan davranış şeklini 
arkadaşlarınızla uygulayarak öğrenin. 

Hareketleri doğru yapıp yapmadığınız 
konusunda diğer arkadaşlarınızdan yardım 
alın.
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Bu oyunu oynamadan önce yangın öncesi 
ve sırasında yapılması gereken maddelerin 
her birini sınıfça tartışarak kısa cümleler 
hâlinde sloganlara dönüştürün.

1. Bir gönüllü öğrenci tahtaya kalkar. 
2. Oyunun ilk oynandığı sıralarda tahtadaki 

öğrenci, kitabı yanına alabilir ve arada 
bakabilir. Ancak,  öğrendikçe daha az 
bakılmalıdır.

3. Yangın öncesi veya sırasında yapılması 
gerekenleri söyler ya da okur.  Ancak 
arada bilerek yanlış bir bilgi verir. 
(Örneğin, yangın sırasında büyüklere 
haber verilmez, gibi)  

4. Oturanlar onun söylediklerini dinler, 
izler, yanlış bilgi verildiğinde, yanlışı fark 
edenler  “yangın” diye bağırır ve oyun 
durur. 

5. Tahtadaki öğrenci oturur, onun yerini 
başka bir gönüllü alır ve işlem devam 
eder.

6. Tahtadaki öğrenci  
listeyi en fazla bir kez  
tekrar eder. 
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Orman Yangınları

Resim 5

Ormanlara zarar veren, ormanlardaki her şeyi 
yakıp yok edebilen yangınlara orman yangını diyoruz. 
Ormanları tehlikeye sokan etkenlerin başında yangınlar 
gelmektedir. Özellikle yaz aylarında ormanlarımız için 
büyük tehdit oluşturan yangınlar, yüzlerce yılda yetişen 
ağaçların bir anda elden gitmesine, doğal dengenin 
bozulmasına, ormanda yaşayan canlı türlerinin ve 
doğal yaşam ortamlarının yok olmasına, topraktaki 
organik maddelerin yitirilmesine neden olmaktadır.

İnsanlar ormanlık alanlara gezi ya da piknik 
amaçlı  gitmektedir. Bu alanlar, çevrelerine doğal 
güzellikler sağlamaktadır. Bu alanlara insanların çeşitli 
amaçlarla gitmeleri yangın tehlikesini artırmaktadır. 
Orman yangınları genellikle fark edilmeden başlar, 
hızla yayılır, çalıları, ağaçları ve evleri tutuşturur. Bu 
yangınlar, hızla yamaç ve ovalara yayılarak bağlara, 
tarlalara ve yollara da zarar verebilir.
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Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan 
bilgilere göre ülkemizde 2011 yılında toplam 
1954 orman yangını çıkmıştır. Yanan alan 
miktarının 3612 hektar olduğu, bu yangınların 
söndürülmesi için 3,5 milyon TL para 
harcandığı belirtilmiştir. 

Yukarıda verilen bilgileri kullanarak 
aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Toplam 
harcama sizin için yazılmıştır. Diğerlerini de 
siz yazın.

Orman Yangını Sayısı Adet

Toplam Harcama 3,5 milyon TL

Yanan Alan Hektar

Ülkemizin büyük bir bölümünün, yazları sıcak 
ve kurak bir iklim kuşağında yer alması nedeniyle 
ormanlarımız 1 Haziran – 31 Ekim tarihleri arasında 
büyük yangın tehlikesi altındadır. Özellikle Akdeniz, 
Ege ve Marmara bölgelerimizin kıyılarındaki 
ormanlarımızda, yaz aylarında günde ortalama 
yirmi, otuz orman ve fundalık yangını meydana 
gelebilmektedir.
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Aşağıda Orman Genel Müdürlüğü’nün 
internet sitesinden alınan bilgilerden 
oluşturulan grafik sunulmuştur. 2011 yılı 
orman yangınları çıkış sebeplerinin yer aldığı 
grafikte verilen bilgilerden yararlanarak 
aşağıdaki tabloyu doldurun. Doğal yoldan 
çıkan yangınlar sizin için örnek olarak 
yazılmıştır. Diğerlerini de siz yazın.

Doğal (yıldırım) : %   2
Kasıt : %   ……….
İhmal, Dikkatsizlik, Kaza : %   ……….
Nedeni Bilinmeyen : %   ……….
                            
2011 yılı Orman Yangınları Çıkış Sebepleri 

% 55

% 8
% 7

% 30

İhmal, dikkatsizlik, kaza

Kasıt

Yıldırım

Nedeni bilinmeyen
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Orman Yangınları Nasıl Önlenebilir?
Orman yangınları genel olarak doğal (yıldırım) 

veya insan kaynaklıdır. Ülkemizdeki orman ve fundalık 
yangınlarına büyük ölçüde insanlar neden olmaktadır. Bu 
nedenle, orman yangınının çıkmasına engel olmak veya 
çıkabilecek yangınların sayılarını olabildiğince azaltmak 
için bilgilenmek ve etrafımızdakileri bilgilendirmek 
zorundayız.
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İhmal ve dikkatsizlik en önemli orman 
yangını nedenidir.  Dikkatli olursak orman 
yangınlarını da büyük oranda azaltabiliriz. 
Aşağıda orman yangınlarını önleme konusunda 
bilgi verilmektedir. 

Bulunduğunuz yer bir orman bölgesiyse 
verilen bilgilerden yararlanarak orman 
yangınlarını önlemek amacıyla çalışmalar 
yapabilir, yangınları önleme kampanyaları 
düzenleyebilirsiniz. 

Bu amaçla sınıfınızda “Neler 
Yapabiliriz?” konulu bir beyin fırtınası yapın. 
Çalışmalarınızı kolaylaştırmak için gruplar 
oluşturun. Öğretmeniniz size bu konuda 
yardımcı olacaktır.

Orman yangınları konusunda öğreneceklerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşın ve büyüklerinize hatırlatın.

• Orman ve fundalık yangını tehlikesinin yüksek 
olduğu sıcak ve kuru günlerde rüzgârlara da dikkat 
etmeliyiz. Güney ve batı bölgelerimizde havayı 
daha da kurutan ve kuzeydoğudan esen poyraz 
orman yangını tehlikesini daha da artırmaktadır. 
Bu günlerde kesinlikle dışarıda ateş yakmamalıyız.

• Karadeniz Bölgesi’nde, güneybatıdan esen lodos 
ile çok kuru ve sıcak bir hava oluşur. Bu kurutucu 
rüzgârın etkili olduğu günlerde ormanlık alanlarda 
ve yakınında kesinlikle ateş yakmamalıyız.

• Ülkemizde ihmalden doğan yangınların başlıca 
nedeni anız yakmadır. Yaz aylarında ve sonbaharın 
başlarında hasat sonrası tarlalarda kalan atıklar 
temizlenmeye çalışılır. Anız adı verilen bu atıklar 
yakılmamalıdır. Ormanlık alanların yakınında 
bulunan tarlalarda başlatılan anız ateşi, yakınındaki 
ormana sıçrayarak çok büyük felaketlere yol 
açabilmektedir. Bu nedenle, anız ve her türlü bitki 
örtüsünün yakılması yasaktır. 

• Orman içinde veya yakınında ateş ve yangın 
belirtisi görürseniz derhâl büyüklerinize haber 
verin. Etrafta sizden başka kimse yoksa hemen 
177 Orman Yangını İhbar Hattı’nı arayarak yangını 
bildirin. 

• Ormanlık ve fundalık bölgelerde binaların da 
bu tür yangınlardan korunması gerekir. Gerekli 
önlemleri alarak ve doğru bilgileri öğrenerek 
kendinizi hazırlayabilir  ve bu riski büyük ölçüde 
azaltabilirsiniz. Ailenizdeki ve çevrenizdeki 
yetişkinlerle bir araya gelerek çevrenizde bir orman 
yangını çıkmaması için ve çıktığında neler yapmanız 
gerektiğini konuşun. 
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Üçer kişilik gruplar oluşturun. 

Piknik sırasında ya da sonunda ailelerin 
doğru ve yanlış davranışlarını gruplarınızın 
içinde düşünün, tartışın. Bir tanesine karar 
verin.

 İçinizden birisi bu davranışı söylesin 
ve ardından canlandırsın. Her gruptan bir 
öğrenci bir cümle söylesin, canlandırsın 
ve en etkileyici bölümü göstererek hiç 
kımıldamasın, donsun.  30 saniye kadar bu 
durumda kalsın.  Daha sonra yerine geçsin.  
Başka bir öğrenci işlemi başka bir davranış 
için tekrarlasın.  

...ÖNCESİNDE
Ormanlarımızı, canımızı ve malımızı yangına karşı 
koruyabilmemiz için orman yangını çıkmasını 
önlemeliyiz. Bunun için, yangına karşı duyarlı olmalı 
ve şu noktalara dikkat etmeliyiz. 

• Sıcaklıkların ve yangın tehlikesinin arttığı  günlerde 
orman ve fundalık yangınlarına karşı  daha duyarlı 
ve dikkatli olmalıyız.

• Yangını küçük halde iken söndürmek oldukça  
kolaydır. Ancak ne kadar küçük olursa olsun  
yangının her an büyüyebileceğini ve  yaşamımızı 
tehlikeye sokabileceğini  unutmayarak önlem 
almalıyız. 

• Koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma 
sahalarına hiçbir şekilde girmemeliyiz.

• Ormanda ateş, elektrik, kibrit, çakmak gibi yangın 
çıkaracak malzemelerle oynamamalı, oynayan 
kişileri uyarmalıyız.

• Ormana sönmemiş izmarit ve kibrit atmamalıyız.
• Tarım alanlarındaki istenmeyen otları yakarak 

temizlemeye çalışmamalıyız. 
• Çöpleri yakmamalıyız.
• Arı kovanlarının tütsülenmesinde kullanılan ateşi 

ormana atmamalıyız. 
•  Su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla ateş 

yakmamalı ve ateşli maddelerle dolaşmamalıyız. 
• Yolculuk esnasında ormanlık alanlardan geçerken 

araçlardan dışarıya yanan izmarit atılmaması 
konusunda büyüklerimizi uyarmalıyız.

• Ormanların içinden veya etrafından geçen yol 
kenarlarında piknik yapmamalıyız.  Yalnızca özel 
olarak belirlenmiş piknik alanlarından gerekli 
önlemleri alarak yararlanmalıyız. Bu piknik 
alanlarından ayrılırken yakılan ateşleri su veya 
toprak ile tamamen söndürmeli ve yaratılan çevre 
kirliliğini ortadan kaldırmak için kullanılan alanı 
temizlemeliyiz. 
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• Ormanlarda cam kırıkları aynı bir büyüteç gibi 

güneş ışınlarını bir noktada toplayarak yangın 
başlatabilir. Bu nedenle, ormanda şişe ve benzeri 
hiçbir çöp bırakmamalıyız.

Evde ne yapmalıyız?
• Ormanlık alanın yakınında yaşıyorsanız veya 

ormanlık bir alana gidecekseniz hava durumu ve 
orman yangını duyurularını izleyin.

• Ormanlık ve çalılık bölgelerde kuru ve sıcak günlerde 
binaların bacalarından kıvılcım kaçması orman 
yangınına neden olabilir. Yetişkinler bacalardan 
kıvılcım kaçmaması için önlem almalı ve bacaları 
yılda en az iki kez temizletmelidir.

• Elektrik idaresinden veya yerel yöneticilerden, 
elektrik tellerine yaklaşan ağaç dallarının 
budanması istenmelidir.

• Çatıya çıkabilmek için taşınabilir, mümkünse metal 
bir merdiven hazır tutulmalıdır.

• Acil durum telefon numaraları görünür yerlere 
asılmalıdır.

• Evlerimizde, araçlarımızda, iş yerlerimizde yangın 
söndürücü bulunmalı ve kullanımı öğretilmelidir.

• Çevremizde tutuşabilecek, yanabilecek maddeler 
bulundurulmamalı, saman ve talaş gibi malzemeler 
binalara bitişik bir yerde depolanmamalır.

• Binaların hemen bitişiğindeki ağaç, çalı ve otlar 
da yanabilir. Bu nedenle, ormanlara yakın evlerin 
etrafındaki ot ve çimenler düzenli olarak kesilmeli, 
eve yakın ağaç dalları budanmalı, duvarları 

kaplayan sarmaşık otlar ve çatıda birikmiş yaprak 
gibi yanabilir maddeler temizlenmelidir.

• Ormanda yangına yakalanmak tehlikelidir. 
Ormanlık bir bölgede yaşıyorsanız böyle durumlarda 
kullanmak için otomobilde yünlü battaniyeler 
bulundurulmalıdır. 

• Aile afet planı hazırlanmalı ve Kızılay’dan ilk yardım 
eğitimi alınmalıdır.

SIRASINDA!
• Çevrenizde bir yerde orman yangını olunca 

haberleri ve hava durumunu sürekli olarak izleyin. 
• Büyükleriniz otomobile acil durum malzemelerini 

yükleyip aracı çalıştırmaya hazır halde bekletmeli 
ve otomobilin pencerelerini kapalı tutmalıdır.

• Evdeki kaplar ve banyo küveti temiz su ile 
doldurulmalıdır.

• Evin çatısına çıkmak için merdiven eve yaslanmalıdır.
• Çatıdaki ve oluklardaki yanabilir maddeler tekrar 

temizlenmeli, etraftaki her türlü yanabilir eşya ve 
malzemeler içeri alınmalıdır.

• Ev hayvanları bir odaya toplanmalı, evinizi 
boşaltmanız gerekirse onları da yanınıza almak için 
plan yapılmalıdır.

• Bahçe musluğuna su hortumu takılı olmalı, arada 
bir evimizin etrafındaki ot vb. cisimler ile çatı da 
sulanmalıdır.

• Gerektiğinde kaçıp evine sığınabileceğiniz 
arkadaş veya yakınınıza durumunuz hakkında bilgi 
verilmelidir.
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Orman yangınına yakınsanız
• Orman yangını sırasında gerçekleşen ölümlerin 

bir kısmına çok sıcak havayı solumaktan ve çok 
sıcak bir ortamda bulunmaktan dolayı aşırı su 
kaybı neden olmaktadır. Kuru ve sıcak havalarda 
içebildiğiniz kadar sık veya en azından on dakikada 
bir su için.

• Fundalık yangınlarının ortalama ömrü on 
dakikadır. Eğer bina içinde yangının ısısından uzak 
durabilirseniz kendinizi büyük ölçüde korumuş 
olursunuz. 

• Evler genellikle alev hattının gelip geçtiği ilk on 
dakika içinde yanmaz. Evler ormandaki ateşten 
gelen ısı ve eve bitişik olan ağaç ya da benzeri 
cisimlerin yanması ile tutuşur. Alev hattı geçene 
kadar büyükleriniz ile beraber evin içinde kalırsanız 
evde veya evinizin etrafında çıkabilecek olan küçük 
yangınları büyükleriniz kolayca söndürebilir.

• Orman yangını sırasında kayalar ve bütün duvarlar 
ısınacağından bu tür yapılardan uzakta durmak 
gerekir.

• Unutmayın, eğer bir yangın yakınınızda bir yerde 
başlarsa aileniz yangını yetkili kişilere bildirmeli ve 
daha güvenli bir yere gitmelisiniz. Beraberinizde, 
eğer varsa ve mümkünse hayvanları da alıp götürün.  

• Otomobillerin depolarındaki benzin, orman ve 
fundalık yangınlarında genellikle patlamaz. Orman 

yangını olan bir yerde bir aracın veya binanın içinde 
bulunmak dışarıda bulunmaktan çok daha iyidir.

• Otomobilden çıkmanız gerektiği durumlarda 
alevlerden korunmak için mümkünse çukur bir 
yerde hemen battaniyelerin altına girin.

• Orman yangınlarından kaynaklanan ölümlerin 
çoğuna, çıplak cilt yüzeylerine ormanda yanan 
cisimlerden gelen ısı neden olmaktadır. Bir orman 
yangını ile karşılaşırsanız ışınımdan korunmak için 
uzun kollu giyecekler ile korunun. Mümkünse böyle 
yerlerde şapka, iş gözlüğü, bot ve eldiven olmadan 
dışarıya çıkmayın. 

• Bir yangında insan yaşamı için asıl tehlikeyi 
oluşturan alevlerden çok dumandır. Yanma 
sonucu çıkan zehirli gazlar ve isten oluşan gaz 
bulutu, insan için zehirleyici olduğundan gözlerde 
yanma, boğazda kaşıntı, nefes alma güçlüğü ve 
baş dönmesi yaratır. O nedenle, bir yangın anında 
kendimizi dumandan da korumamız gerekir.

Tahliye gerektiğinde büyüklerinize hatırlatın.
• Eğer yetkililer tarafından evden ayrılmanız 

istenmişse veya büyükleriniz evden ayrılmayı 
planlıyorsa bunu mümkün olduğunca erken yapın. 

• Ailenizin afet planında kaçış planlarının mutlaka 
önceden belirlenmiş olması gerekir. 
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yangınyangın

• Yangından kaçarken en güvenli yolu seçin. Yangın 
ve dumanın yön değiştirebileceğine dikkat edin.

• Kolayca yanabilir eşya ve maddeleri evin ortasına 
koyun.

• Evinizi kilitleyin, pencereleri kapatın, varsa 
panjurları indirin. Evdeki tüm ateşleri söndürün, 
varsa havalandırmayı ve gazı kapatın. 

• Her odada bir lambayı açık bırakarak evinizin 
dumanda görünmesini sağlayın.

• Acil durum malzemelerini, kıymetli belge ve 
evrakları yanınıza alın.

• Gideceğiniz yerdeki kişilere evden ne zaman 
ayrıldığınızı bildirin.

• Eğer içerde birinin kaldığına inanıyorsanız hemen 
bir yetişkine söyleyin. 

• Hiçbir zaman bir oyuncağınızı almak için bile olsa 
içeri girmeyin.

Unutmayalım! 
Orman yangınları evlerimiz ve ormanlarımız ile 
birlikte insanların ve hayvanların da can güvenliğini 
tehdit eder. Yangın çıkartmamak için çok dikkatli 
olalım, gördüğümüz her türlü ateş ve dumanı hemen 
yetişkinlere haber verelim. uy
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Aşağıdaki soruları yanıtlayın:

1. Ülkemizde orman yangınlarına ilişkin istatistikler 
Orman Kanunu’nun kabul edildiği 1937’de başlıyor. 
1937 den 2011 yılına kadar 90.584 orman yangını 
çıktı. En fazla yangın 2829 adet ile 2007 yılında, en az 
yangın ise 1471 adet ile 2002 yılında görülmektedir. 
1937 yılından 2011 yılı sonuna kadar 1.624.630 
hektar saha yanmış, en yüksek kayıp; 29.945 hektar 
ile 2008 yılında, en düşük kayıp ise 2821 hektar 
ile 2005 yılında verilmiştir. 2002-2011 yılları arası 
itibariyle yıldırımlardan kaynaklanan 2433 yangın 
sonucu 4481 hektar alan tahrip olmuştur.

• Ülkemizde yılda ortalama kaç adet ormanı yangını 
olmaktadır? 

• En fazla yangın hangi yılda kaç adet olmuştur? 
• Her yıl kaç hektar orman alanımız yanarak yok 

olmaktadır?
• En yüksek kayıp hangi yılda olmuş ve kaç hektar 

alan tahrip olmuştur? 
• 2002-2011 yılları arası itibariyle yıldırımların neden 

olduğu toplam yangın alanı ne kadardır?

2. Koru Dağı’ndaki yangın söndürme çalışmalarına 
mahalli yönetici, teknik eleman, memur, söndürme 
işçisi, asker ve polis olmak üzere 1382 kişi katılırken 
24 arazöz, 17 pikap, 16 dozer, 15 traktör, 11 treyler, 
10 uçak, 5 helikopter, 4 kamyon, 3 greyder, 2 
kamyonet, 2 kepçe ve 1 minibüs çalışmıştır. 

• 710 hektarın yandığı bu yangını söndürmek için 
kaç araç kullanılmıştır?

• Bu araçları kullananların sayısını, söndürme 
çalışmalarına katılanların sayısına eklersek toplam 
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Bu oyunu oynamadan önce yangınlar 
ve  orman yangınları ile ilgili alınması gereken 
önlemlerin her birini sınıfça tartışarak kısa 
cümleler halinde sloganlara dönüştürün.

1. Öğrenciler “Kulaktan Kulağa” oyununu 
oynar. Bu kez söyleyecekleri cümle, 
yangın ve orman yangını ile ilgilidir.  

2. Sıranın en başındaki öğrenci ebe olur ve 
listeden bir madde seçererek  yanındaki 
öğrenciye fısıldar. Sıranın sonuna kadar 
her öğrenci bir sonraki öğrencinin 
kulağına maddeyi fısıldar.

3. En son öğrenci sesli olarak kalkar ve 
cümleyi gruba söyler. 

• Doğruysa ebe, sıranın sonuna geçer ve 
hepsi birer sıra atlayarak yer değiştirir.

• Sonraki öğrenci ebe olur.
• Yanlışsa yanlış anlayan ya da 
 söyleyen  öğrenci grubun 
 içinde bulunur ve sıranın 
 sonuna geçer. 
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5. RÜZGÂRLAR VE 
 RÜZGÂR FIRTINALARI

Rüzgâr, havanın dünya yüzeyine göre yatay hareketidir. 
Rüzgâr, hızı ve yönüyle ölçülür. Rüzgârın  hızı arttıkça 
beraberinde şiddetli yağmur, kar ve dolu yağışı getirdiği 
görülür. Rüzgârın hızı ve şiddeti oranında doğaya ve insana 
vermiş olduğu  zararlar da artar. Bu nedenle meteoroloji 
biliminde fırtına, şiddetli rüzgârlar ile birlikte yeryüzünde 
çeşitli zararlara neden olan yağmur, kar, dolu ve benzeri 
meteorolojik durumları belirten genel bir terimdir.  Bunun 
için de fırtınaların; yağmur fırtınası, rüzgâr fırtınası, kar 
fırtınası, dolu fırtınası, toz fırtınası, kum fırtınası ve benzeri 
gibi çeşitli adları vardır. Rüzgâr olmadan fırtına olmaz.  
Belki de bu nedenle, günlük dilde yalnızca “fırtına” der ve 
bundan rüzgâr fırtınalarını anlarız.

Rüzgâr fırtınaları, yapıları gereği bir yönde “düz 
esen” ve “kendi ekseni etrafında dönen” rüzgâr fırtınaları 
olarak ikiye ayrılır. Bu bölümde rüzgâr hakkında kısaca 
bilgi verildikten sonra önce düz esen rüzgârların hızlarına 
göre nasıl adlandırıldıkları, denizde ve karada nasıl etkili 
olduklarını göreceğiz. Daha sonra da kendi ekseni etrafında 
dönen rüzgâr fırtınalarından ülkemizde en yaygın olarak 
görülen hortum ele alınacaktır. Yağmur ve kar fırtınaları da 
bu kitabın altıncı ve yedinci konularında açıklanmaktadır.

Belli başlı sekiz rüzgâr yönü vardır. Rüzgâr yönleri 
dünyanın her yerinde genellikle N (Kuzey), NE (Kuzeydoğu), 
E (Doğu), SE (Güneydoğu), S (Güney), SW (Güneybatı), 

W (Batı) ve NW (Kuzey Batı) harfleri ile tanımlanır. 
(Bunlar, yönlerin İngilizce yazılışının baş harfleridir; N- 
North -Kuzey gibi.)

Ülkemizde  rüzgârlardan en çok bilineni kuzeydoğudan 
esen poyraz ve güneybatıdan esen  lodostur. Lodos, 
dağlardaki karların hızla erimesine yol açarak sellere de 
neden olabilir (Resim 1). Ayrıca lodoslu havalarda soba 
zehirlenmesi ülkemizde sık rastlanan bir olaydır. 

Resim 1: Soğuk ve Sıcak Yerel Rüzgarlar

Kışın yağışlı, soğuk ve rüzgârlı havaların etkisine 
gireriz. Yaz aylarında yüksek hava sıcaklığı ile birlikte 
yüksek nem bizi ne kadar bunaltırsa, kış aylarında da 
düşük hava sıcaklığı ile birlikte kuvvetli esen rüzgârlar bizi 
o kadar üşütür. Bunun için dışarıya çıkarken kışın güneşli 
havalara aldanmamalı, rüzgârdan dolayı düşük hissedilen 
hava sıcaklığını öğrenmeli, ona göre giyinmeliyiz.
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Basit bir rüzgâr yön göstericisi yapabilirsiniz.  
Bunun için bir defter yaprağı, ataş, yapıştırıcı bant, 
bir defter sayfasının 1/6  büyüklüğünde defter 
yaprağı, kurşun kalem, üst tarafından yaklaşık 10 
cm kesilmiş 0.5 litrelik  pet su şişesi ve şişeye 
doldurmak için hamur veya oyun hamuru ya da 
çamur gereklidir. İşleme başlamadan önce Resim 
8’deki rüzgâr yön göstericisini inceleyin. 
Bitirdiğinizde sizin yön göstericiniz de bu şekilde 
olmalıdır.
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Resim 1’deki tam sayfa kâğıdı kalemin 
etrafına rulo yaparak sıkıca sarın. 

Resim 2’deki gibi kâğıdı dik tutun; 
içerisindeki kalem düşünceye kadar 
gevşetin. Kalem düştükten sonra kâğıdı 
tekrar sıkılaştırın ve bantla açılmayacak 
şekilde yapıştırın. Silindir şeklinde bir 
çubuk elde ettiniz. 

Resim 3’teki gibi bir başka kâğıt 
parçasını (1/6 büyüklüğünde) bu 
silindirin ucuna yapıştırın.

Resim 4’teki ataşı düzelterek düz tel çubuk 
hâline getirin. 

Resim 5’teki gibi çubuğu parmağınızda 
dengeleyerek  ağırlık  merkezini belirleyin.

Resim 6’daki ataşı, rulo yaptığınız kâğıdı 
ağırlık merkezi olarak belirlediğiniz yere 
delerek takın. Bunu yaparken ataşın 1/6 
büyüklüğündeki kâğıda paralel durmasına 
dikkat edin. DİKKAT! Büyüklerinizden yardım 
isteyebilirsiniz. Çünkü, ataş kâğıdın öbür 
ucundan geçerek elinize batabilir. 
DİKKAT! Pet şişeyi büyükleriniz kessin. 

Resim 7’deki gibi pet şişenin içerisini oyun 
hamuru, normal hamur ya da (koyu bir hamur 
kıvamında) çamurla doldurun. Ataşın boşta 
kalan ucunu çamurun içerisine batırın.  
Resim 8’de gösterildiği gibi bir rüzgâr yön 
göstericisi elde etmiş olacaksınız. Yön 
göstericinizin üzerine üfleyince ucunun size 
döndüğünü göreceksiniz. Bu şekilde yön 
göstericiniz rüzgârın geldiği yönü göstermiş 
oldu.

Resim 8’de görüldüğü gibi rüzgâr yön 
göstericinizi kullanarak rüzgârın geldiği yönü 
belirler, sonra da rüzgâr yönleri şemasına 
bakarak hangi  yönden rüzgârın estiğini 
bilebilirsiniz.

Bu işlemi her gün tekrarlayarak esen rüzgârın adını kaydederseniz, 
bulunduğunuz mevsimde rüzgârların hangi yönden daha sık 
estiğini bulabilirsiniz. Çok kuvvetli rüzgârlarda, rüzgâr yön 
göstericinizi kullanmayın çünkü zarar görebilir.

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6

Resim 7

Resim 8
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Resim 2’yi dikkatle inceleyin, “Rüzgârın 
Yaptığı Etki” tablosundan bakarak resmin 
hangi “Bofor” düzeyine girdiğini saptayın. 
Resmin altındaki boşluğa rüzgâr şiddetini 
yazın.

Şimdiye kadar yaptığınız gözlemlere göre 
yaşadığınız en hızlı rüzgâr hangisi olabilir. 
“Bofor Ölçeği” tablosuna bakarak karar verin.
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5.1. Rüzgârın Hızı ve Şiddeti
Rüzgâr hızı, genellikle denizciler tarafından “knot” 

(nat) olarak adlandırılır. Rüzgârın şiddeti ise yan 
sayfadaki tabloda görüldüğü gibi karada, denizde veya 
kıyıdaki varlıklara yaptığı etkiye göre “Bofor Ölçeği” 
ile tanımlanır.

  

Resim 2
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rüzgârrüzgârlar ve rüzgâr fırtınaları

Bofor Rüzgârın 
Tanımı

knot m/sn km/s  Karada Denizde

0
Sakin 0 0-0.2 1 Duman dikine yükselir. Deniz çarşaf gibi düzdür.

1
Esinti 1-3 0.3-1.5 1-5

Rüzgârın yönü dumanın 
sürüklenmesinden belli olur.

Dalgacıklar çok küçük, az belirgin ve köpüksüz (su üstünde balık pulu 
gibi buruşuk).

2
Hafif Rüzgâr 4-6 1.6-3.3 6-11

Rüzgâr insan teninde 
hissedilir, yapraklar titreşir, 
rüzgâr gülü harekete geçer.

Küçük dalgacıklar kısa, fakat daha belirgindir. Dalga tepeleri düzgün 
görünüşlü, çatlamazlar.

3
Tatlı Rüzgâr 7-10 3.4-5.4 12-19

Rüzgâr yaprakları ve ince 
dalları devamlı hareket ettirir. 
Bayrakları hafif dalgalandırır.

Dalgacıklar birleşir, tepeleri kırılmaya başlar ve köpüklenir. Köpükler 
dağılmış koyunlara benzer.

4
Orta Rüzgâr 11-16 5.5-7.9 20-28

Rüzgâr toz ve kâğıt 
parçacıklarını uçurur, küçük 
dalları hareket ettirir.

Küçük dalgalar genişlemeye başlar. Kırılan dalgaların köpükleri birbirine 
yakın duran koyunlara benzer.

5
Sert Rüzgâr 17-21 8.0-10.7 29-38

Yapraklı küçük ağaçlar 
sallanmaya başlar, sularda 
tepeli dalgacıklar oluşur.

Orta büyüklükteki dalgalar daha belirgin bir şekilde gelişir. Koyun 
sürüsünün arazideki yayılışına benzer. Hafif serpinti olasılığı vardır.

6
Kuvvetli Rüzgâr 22-27

10.8-
13.8

39-49
Büyük dallar sallanır, tellerde 
ıslık sesi işitilir, şemsiye 
taşımak güçleşir.

Büyük dalgalar oluşmaya başlar. Dalga tepelerinin köpükleri etrafı daha 
fazla kaplar. Biraz serpinti olabilir.

7 Fırtınamsı 
Rüzgâr

28-33
13.9-
17.1

50-61
Bütün ağaçlar sallanır. 
Rüzgâra karşı yürümek 
güçleşir.

Deniz kabarmaya başlar. Kırılan dalgaların köpükleri rüzgâr yönünde  
savrulur.

8
Fırtına 34-40

17.2-
20.7

62-74
Rüzgâr filizleri kırar ve 
rüzgâra karşı yürümek 
genellikle çok zordur.

Uzun, oldukça yüksek dalgalardır. Dalga rüzgâr tarafından kırılır. 
Köpükler rüzgâr yönünde savrulur.

9
Kuvvetli Fırtına 41-47

20.8-
24.4

75-88
Zayıf yapılı binalarda hasar 
meydana gelir. Bacalar yıkılır, 
kiremitler uçar.

Yüksek dalgalar, serpinti ve köpükler rüzgâr yönü boyunca daha yoğun 
bir hat oluşturur. Dalga tepeleri devrilmeye, yıkılmaya ve yuvarlanmaya 
başlar. Serpinti görüş uzaklığını etkiler.

10
Tam Fırtına 48-55

24.5-
28.4

89-102
Karada nadir olup ağaçları 
kökünden söker, binalarda 
önemli zararlar yapabilir.

Çok yüksek dalgalar, büyük parçalar hâlindeki köpük ve serpintiler 
rüzgâr yönü boyunca çok yoğun bir şekilde savrulur. Deniz genellikle 
beyaz görünür; iyice yükselmeye ve kabarmaya başlar. Görüş uzaklığı 
azalır.

11 Çok Şiddetli 
Fırtına

56-63
28.5-
32.6

103-
117

Ender rastlanır ve geniş çapta 
hasarlara neden olur.

Rüzgâr yönü boyunca oluşan köpük ve serpintiden denizin üstü 
beyaz görünür. Görüş uzaklığı daha da azalmıştır. Gemiler dalgaların 
arasından görülmeyebilir.

12
Kasırga

64 ve 
daha 
fazla

32.7 ve 
daha 
fazla

118 ve 
daha 
fazla

Geniş ölçekte ve büyük 
miktarda yapısal hasara ve 
sellere neden olur.

Her taraf köpük ve serpinti ile kaplanmıştır. Görüş uzaklığı çok 
azalmıştır.

Tablo 1: Rüzgârın Yaptığı Etki (BOFOR ÖLÇEĞİ)*

*  Yazar Laura Howell’in Cumhur Öztürk tarafından çevirisi yapılan “Hava Durumu ve İklim Değişikliği” adlı kitabının 2007 yılı baskısından alıntı yapılmıştır.
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5.2. Rüzgârın Soğutucu Etkisi

Hava durumu raporlarında “Dışarıda hava sıcaklığı 
0ºC, fakat kuvvetli rüzgâr nedeniyle biz onu –20ºC 
olarak hissediyoruz.” denirse bunun anlamı nedir? 
Denizciler ve çiftçiler başta olmak üzere herkesin 
sağlığını koruyabilmesi ve güvenliğini sağlayabilmesi 
için rüzgârları ve rüzgârla ilgili tehlikeleri bilmesi ve 
gerekli önlemleri alması gerekir (Resim 2).

Günümüzde rüzgâr, artık giyimimize de karışıyor. 
Kuvvetli rüzgârın yol açtığı ve nasıl giyineceğimizi de 
etkileyen düşük hava sıcaklığına, “rüzgâr soğuğu” 
diyoruz. Vücudumuz hava sıcaklığını termometre 
gibi ölçemez ama havanın ne kadar hızlı soğuduğuna 
veya ısındığına karşı çok duyarlıdır. Soğuk bir kış 
günü açık havada yapılan bir futbol maçını seyretmek 
için tahta ya da demir bir banka oturma konusunda 
tercih yapma şansına sahip olsanız, büyük olasılıkla 
tahta bankı seçersiniz. Bankların üzeri aynı sıcaklığa 
sahip olmasına karşın demirden yapılmış olan bank 
daha soğuk olarak hissedilecektir. Neden mi? Çünkü; 
demir yüzeyi daha büyük ısı iletimine sahiptir ve 
vücudumuzun daha hızlı bir şekilde soğumasına neden 
olur. 

Islaklık, rüzgârın soğutucu etkisini daha da 
artırır.  Çünkü; rüzgâr ıslak yüzeylerdeki suyun daha 
çabuk buharlaşmasına neden olur.  Su buharlaşırken 
etraftaki ısıyı da emer. Islak yüzeyler rüzgârda daha da 
soğur.  Bu nedenle, rüzgârlı bir havada ıslak kıyafetle 
dolaştığımızda rüzgârsız bir havaya göre daha fazla 
üşürüz.  

Aşağıdaki tablodan rüzgârın soğutucu etkisini, 
hava sıcaklığı ve rüzgârın şiddetine bakarak 
belirleyebilirsiniz. 

Sıcaklık (°C)
Rüzgâr 
Şiddeti
km/saat

10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

Sakin 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

10 8 2 -3 -9 -14 -20 -25 -31 -37 -42 -48 -53

20 3 -3 -10 -16 -23 -29 -35 -42 -48 -55 -61 -68

30 1 -6 -13 -20 -27 -34 -42 -49 -56 -63 -70 -77

40 -1 -8 -16 -23 -31 -38 -46 -53 -60 -68 -75 -83

50 -2 -10 -18 -25 -33 -41 -48 -56 -64 -71 -79 -87

60 -3 -11 -19 -27 -35 -42 -50 -58 -66 -74 -82 -90

70 -4 -12 -20 -28 -35 -43 -51 -59 -67 -75 -83 -91

Küçük tehlike: 
Açık cilt yüzeylerinde 
5 saatten az sürede 
ciltte çatlama, rüzgâr 
ısırığı tehlikesi var.

Artan tehlike: 
Açık cilt yüzeyle-
rinin 1 dakika içinde 
donma  tehlikesi var.

Büyük tehlike: Açık 
cilt yüzeylerinin 30 saniye 
içinde donma tehlikesi var.   

Tablo 2: Rüzgârın Soğutucu Etkisi*

* Yazar Laura Howell’in Cumhur Öztürk tarafından çevirisi yapılan “Hava Durumu 
ve İklim Değişikliği” adlı kitabının 2007 yılı baskısından alıntı yapılmıştır.
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Rüzgârın ıslak yüzeylerdeki soğutucu 
etkisinin kuru yüzeylere göre daha güçlü 
olduğunu siz de kolayca hissedebilirsiniz.  

Bir elinizin işaret parmağını suyla 
ıslatın. Diğer eliniz kuru kalsın. İki elinizin 
işaret parmaklarını birbirine değmeyecek 
şekilde yan yana getirin (Resim 3).

Parmaklarınıza üfleyin. Hangisi daha 
çok soğudu? Neden? 

                    Resim 3

Örneğin; hava sıcaklığı 0ºC ise, rüzgâr da saatte 
10 km hızla esiyorsa, sıcaklığı rüzgârın soğutucu 
etkisinden dolayı –3ºC olarak hissederiz. Buna karşın, 
rüzgârın şiddeti saatte 20 km ise hava sıcaklığı –10ºC 
gibi hissedilir.

Kışın kuvvetli rüzgârlar; canlılarda rüzgârın 
soğutucu etkisiyle donma, hipotermi, rüzgâr ısırığı 
(soğuk ve kuvvetli rüzgârın ciltte yarattığı acıma hissi) 
ve diğer soğuk hava sorunlarına neden olabilir. İnsan 
ve hayvanlar için rüzgârın soğutucu etkisi –28ºC’nin 
altına düştüğünde rüzgâr ısırığı tehlikesi önemli ölçüde 
artar.

Vücudumuz ürettiği ısıdan daha fazlasını 
kaybederse vücut iç sıcaklığı düşer.  Vücut sıcaklığı, 
vücut işlevlerinin normal bir şekilde sürdürülemeyeceği 
kadar düştüğünde de hasta oluruz. Rüzgârın soğutucu 
etkisi kuvvetli olduğu zamanlar rüzgârdan korunun ve 
kuru kalmaya çalışın. Diğer bir deyişle, kışın güneşli 
havalarda bile rüzgâr soğuğunu dikkate almak, uygun 
şekilde giyinmek ve sokağa öyle çıkmak gerekiyor. 
Örneğin; eldiven ve atkıya ihtiyacınız olup olmadığını 
da önceden mutlaka belirleyin.      
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5.3. Hortumlar

Resim 4 : Hortum

Hortumlar, doğanın en şiddetli rüzgâr 
fırtınalarındandır. Hortumlar; küçük, güçlü ve alçak 
basınç alanlarında, hızlı bir şekilde kendi ekseni 
çevresinde dönen rüzgârlardır. Hortumların oluşumu, 
her zaman huni şeklini almış bir bulut ile başlar. Bu 
huni bulut, bir filin hortumuna benzer. Şiddetli gök 
gürültüleri ile birlikte dönerek ilerleyen huni bulut 
ancak yerle temas ettikten sonra hortum olarak 
adlandırılır (Resim 4).

Üstten bakıldığı zaman, hortumların çoğunun 
saat ibresinin ters yönünde dönen bir topaç gibi sola 
doğru gittiği görülür. Çok az bir miktarının da saat 
ibresinin yönünde döndüğü ve sağa doğru gittiği 
görülmüştür. Açık bir arazide hortumun çok uzaktan 
geldiğini görseniz sağa doğru mu, yoksa sola doğru 
mu kaçardınız? Neden? Düşünelim.

Hortumlar bazen deniz üzerinde oluşur ve su 
hortumu adını alırlar. Su hortumu, bazen kara üzerinde 
oluştuktan sonra su üzerine hareket etmiş bir hortum 
da olabilir. Su hortumları, daha çok sıcak sığ su 
yüzeyleri üzerinde oluşur. Çoğu hortum 10-15 dakika 
sürer ve ortalama 10 km yol alır. Hortumların 100 
km’den daha fazla yol aldıkları ve varlıklarını saatlerce 
sürdürdükleri durumlar da vardır. 
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Hortumları ciddiye almalısınız. Şimdiye kadar 
bulunduğunuz yerde bir hortum görülmemiş olması, 
bundan sonra da orada hortum olmayacağı anlamına 
gelmez. 

Hortumlar;

• Büyük tehlikelere ve bazen de ölümlere,  

• Başta deniz olmak üzere hava ve kara ulaşımının 
aksamasına,

• Baca yıkılması, çatı uçması veya binanın yıkılması 
gibi hasarlara,

• Kopan ağaç, çatı veya çatı parçaları gibi havada 
uçuşan cisimlerin; insanların, otomobillerin, binaların 
üzerine düşmesi nedeniyle can ve mal kayıplarına,

• Kopan elektrik hatlarının insanların, otomobillerin, 
binaların veya ormanların üzerine düşmesi nedeniyle 
can kaybı, bina, orman ya da çalı yangınlarına, 

• Kopan elektrik hatları nedeniyle elektrik 
kesintilerine, 

• Denizlerin kabarması sonucunda kıyıları su 
basmasına ve denizlere dökülen nehirlerin 
tuzlanmasına yol açabilirler.

Hortuma dönüşebilecek fırtınaların ilk işaretleri, 
siyah bir gökyüzü, büyük taneli dolu yağışı, büyük 
gürültü ve fırtına tabanındaki dönen bulutlardır. Bazen 
hava o kadar kurudur ki sarmal biçiminde dönen hava 
kolonu yere ulaşana ve tozları içine çekene kadar gözle 
görülemez. Huni bulutu, sıklıkla yağmur, toz bulutu veya 
havanın karanlık olmasından dolayı da görülemez. Bu 
“görünmez hortumlar”, tozların yükselmesi ile oluşan 
şeytan kuleleri ile karıştırılır. Bazıları özel bir sese 
sahiptir ve birkaç kilometre uzaktan duyulabilir. Bu 
ses, bir trenin yüzlerce yük vagonunun çıkarttığı sese 
veya bir jet uçağının kulakları sağır edici gürültüsüne 
benzetilmektedir. Bununla beraber bütün hortumlar 
ses çıkarmaz ve bazıları bizim için sessiz bir tehlike 
olur. Pek çok yöre, bir şekilde hortum tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Hortum yılın her anı olabilir ama, daha çok  
mart ile ağustos ayları arasında görülür.

Hortum, Türkiye dahil dünyanın her tarafında 
meydana gelebilen, canımız ve malımız için önemli 
tehlikeler oluşturan yirmisekiz çeşit meteorolojik 
afetten sadece biridir. Hortumlar hakkında hiçbir 
ülke ABD kadar tecrübeli değildir. Çünkü, ABD’de 
yılda ortalama yediyüz hortum oluşmakta ve ortalama 
yüz kişi ölmektedir. Biraz da bu yüzden, ülkemizde 
hortumlar sadece ABD’ye özgü bir atmosfer olayıymış; 
Türkiye’de hiç olmazmış gibi yanlış bir kanı yaygındır.
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Denizde ve karada oluşan hortumlar ülkemizde 
seyrek de olsa görülmekte ve kayıplara neden 
olmaktadır. Basında yer alan haberlere göre örneğin; 
Dalaman, Konya, Alanya, Diyarbakır, Adana, Tokat, 
Balıkesir, Şile, Serik, Ceyhan, Mersin, Çanakkale, 
Ankara, Çubuk gibi yerlerde hasara neden olan 
hortumlar görülmüştür. Bu hortumlar her yıl can 
kayıplarına ve büyük maddi hasarlara neden 
olabilmektedir. 

Hortumların ülkemizde gelecekte neden 
olacakları can kaybı ve maddi hasarın artan nüfus ve 
şehirleşme ile beraber daha da büyüyeceği açıktır. Bu 
nedenle, meteorolojik hortumları tanımalı ve onlardan 
korunma yollarını iyi öğrenmeliyiz. 

Hortuma karşı koyabilmek mümkün değildir ama, 
ondan korunabiliriz. Hortumdan birkaç dakika önce 
sirenler ile halka uyarı yapılabilir. Uyarı yapıldığında 
alınacak en önemli önlem ise; bir sığınak bulmak, 
kapalı bir yere girip pencereden uzak bir yerde çöküp 
kapanmaktır.

...ÖNCESİNDE
• Hortum için meteorolojik gözetleme ve uyarıları 

öğrenmek için fırtınalı havalarda radyo veya 
televizyondan verilen bilgileri izleyin.

• Hortum için meteorolojik gözetleme yapıldığı 
ilan edildiğinde yabancı bir yerdeyseniz, hemen 
evinize dönün. Evinizden çok uzakta bir binada 
veya dışarıdaysanız, etrafta kendinize bir sığınak 
arayın. En iyi sığınak, bir binanın bodrum katında 
bir yer olabilir. Eğer bodrum katı yoksa, kendinize 
giriş katında iç taraflarda bir oda, koridor ya da 
tuvalet gibi penceresi küçük bir yerde camlardan 
uzak güvenli bir nokta seçin.

• Fırtına kepenkleri camlar için en iyi koruyuculardır. 
Fırtına kepenkleri yoksa, büyükleriniz camları 
korumak için pencereye 1,5-2 cm’lik kontrplak 
yerleştirebilirler. Bunun için eğer, hortum gözetlemesi 
bildirilmiş ve fırtına henüz sizin bulunduğunuz 
yerde hissedilmiyorsa, büyüklerinize yardım 
edebilirsiniz. Koli bantları, camları kırılmaya karşı 
koruyamaz, sadece kırılan cam parçalarının çok 
küçük olmamasını sağlar.

• Hortum gözetlemesi yapıldığında büyükleriniz 
dışarıdaki eşyaları içeri taşımalı. Eğer yapabiliyorsa, 
bir yetişkinin çatıdaki antenleri de sökmesinde 
yarar var.
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• “Söylendiğinde evi bir an önce terk edebilmek için 
arabanızda yeterli derecede benzin olduğundan 
emin olmalısınız.” bilgisini evinizdeki yetişkinlere 
aktarın.

• Evinizi terk etmek zorunda değilseniz, evin içinde 
kalın.  

• Fırtınanın bazı kısımlarında rüzgârın zayıf olması 
hortum tehlikesinin geçtiği anlamına gelmez.
Havada uçuşan cisimler, dışarıda size daha çok 
zarar verebilir. 

Resim 5 

SIRASINDA!
Hortum için meteorolojik uyarı yapıldığında,

• Hemen büyüklerinize bilgi verin. Yalnız iseniz, 
büyüklerinizin önceden belirlediği güvenli yere 
gidin. 

• Hortum uyarısı yapıldığında, bir büyüğünüzün 
su, elektrik, varsa doğal gazı ve yanan ateşleri 
söndürmesi gerekir.

• Hortum sırasında sığındığınız noktada çöküp 
kapanarak tehlike geçene kadar kalmalısınız.

• Hortum sırasında okuldaysanız, öğretmenleriniz 
ne derse onu yapın.

• Dışarıdaysanız ve içeri giremiyorsanız, bir 
hendeğe ya da derin ve uzun bir çukura yüzüstü 
yatın ve kafanızı ellerinizle koruyun (Resim 5).

• Arabadaysanız, en yakın binada kendinize bir 
sığınak bulun. Etrafta sığınacak bir bina yoksa, en 
alçak yerde yüzüstü yatın ve kafanızı ellerinizle 
koruyun.

• Hortum gözetlemesi ve uyarılarında acil 
olmadıkça telefon hatlarını meşgul etmeyin.
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Hortum vb. bir rüzgâr fırtınası 
sırasında, varsa ön ve arka bahçenizi, 
balkonunuzu ve çatınızı tehlikeli 
durumlara karşı hazırlamalısınız.

Resim 6’yı inceleyiniz, orta 
şiddetli hortum sırasında etrafa 
savrularak sorun yaratabilecek 
eşyaları kırmızı kalemle daire içine 
alınız.

Resim 6
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SONRASINDA...
• Evinizi terk ettikten sonra yetkililer güvenli 

olduğunu söyleyene kadar eve geri dönmeyin.

• Hortum tehlikesi yaşanıp bittikten sonra etraftaki 
kırılan camlara ve kopan kablolara dikkat edin. 

• Eğer yaralanmış insanlar görürseniz, çok önemli 
bir tehlike altında olmadıkları sürece hareket 
ettirilmemeleri konusunda büyükleri uyarın. Hemen 
112 Acil Yardım Merkezi’ni arayın ve etraftan 
yardım çağırın.

• Hortumlar çok korkutucu olabilir. Korktuysanız, bir 
büyüğünüzle bu konu hakkında konuşun. 

Hortumun gücü, rüzgârlarının hızı ve meydana 
getirdiği zararlardan hesaplanır.  Hortumlar, güçlerine 
göre binalarda hasara neden olabilir, ağaçlara 
ve trafik işaretlerine zarar verebilir. 1960’ların 
sonlarında Dr. T. Theodore Fujita bazı gözlemlere 
dayanarak hortumları, neden oldukları zarara göre 
sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmaya “Fujita Ölçeği” 
denilir ve “F-Ölçeği” olarak da adlandırılır. Yanda 
“Fujita Hortum Hasar Ölçeği” bir tablo şeklinde 
verilmiştir. 

F-Ölçeği
Hesaplanan 

Rüzgâr 
(km/saat)

Tipik Hasar

Z
ay

ıf 
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m
la

r

F0 64-116

Hafif: Bacalar ve pencereler, TV 
antenleri, ağaç dalları hasar görebilir. 
Kökleri kısa olan ağaçlar devrilebilir, 
trafik işaretleri hasar görebilir.

F1 117-180

Orta: Çatıdaki örtü yer yer kopabilir, 
camlar kırılabilir, bazı ağaçlar ve 
otomobiller devrilebilir, hareket 
hâlindeki araçlar yoldan çıkabilir.

K
uv
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F2 181-253

Ağır: Çatılar uçabilir, büyük ağaçlar 
kökünden devrilebilir veya yan 
yatabilir, küçük enkaz parçaları 
havada tehlikeli bir şekilde uçuşabilir, 
otomobiller yerden kalkıp savrulabilir.

F3 254-332

Şiddetli: Çatılar ve dış duvarlar 
yıkılabilir, küçük binalar tahrip olabilir, 
bir çok ağaç kökünden devrilebilir, 
trenler yan yatabilir, ağır araçlar 
yerden kalkıp savrulabilir.

Ş
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F4 333-418

Çok şiddetli: Sağlam binalar da hasar 
görebilir, bazı binalar temelinden 
kalkıp savrulabilir; sadece birkaç duvar 
kalabilir, araçlar uzağa fırlayabilir, 
büyük enkaz parçaları havada tehlikeli 
bir şekilde uçuşur.

F5 419-512

İnanılmaz: Evler temelinden yok olur 
gider, çelik yapılar ve büyük binalar da 
önemli ölçüde hasar görür, otomobil 
büyüklüğündeki parçalar 100 m uzağa 
fırlar, ağaçlar kökünden uçup gider.

Tablo 3: Fujita Hortum Hasar Ölçeği

* Yazar Kathy Gemmell’in Utku Sümer tarafından çevirisi yapılan “Fırtına ve 
Kasırgalar” adlı kitabının 2008 yılı baskısından alıntı yapılmıştır.
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Yanda ülkemizde yaşanan hortumlarla 
ilgili haberler yer almaktadır. 

Bu haberlerde sözü edilen hasarı 67. 
sayfadaki tablo ile karşılaştırın ve hortumların 
büyüklüğünü “Fujita Ölçeği”ne göre belirleyip 
aşağıda verilen tabloya işleyin.

Hortumun 
Görüldüğü 

Yer

Hortumun 
F Ölçeği

Belirlenen 
Rüzgâr Hızı 

km/saat

Tipik Hasar 
Grubu
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Ankara Çubuk’ta hortum 4 can aldı!
19/06/2004  Kent Haber  

Ankara’nın Çubuk ilçesi Sünlü Köyü’nde meydana gelen hortum 

sonrasında ağaçların devrildiği, hareket eden araçların kaza 

yaptığı, evlerin çatılarının uçtuğu bildirildi. Hortum sırasında dört kişi 

hayatını kaybederken on dört kişi de yaralandı.  Öğle saatlerinde 

köyün belirli bir bölgesinden geçen ve yaklaşık yirmi beş dakika kadar 

süren hortum sırasında, tarlada çalışan köylülerden dört kişi hayatını 

kaybetti.  Hortum nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu. Bazı araçlar 

da devrildi. Hortum sonucu, yaklaşık dört yüz hanelik köyde onbeş ev 

ağır hasar gördü. Çubuk İtfaiyesi’nden bir görevli; iki kamyonun ve 

traktörlerin devrildiğini, çatıların araçların ve ağaçların altında kalan 

vatandaşların hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şanlıurfa’da hortum dehşeti... 
09/04/2004  Nethaber

Şanlıurfa’da bugün saat 10.30 sularında etkili olan rüzgâr hortuma 

dönüştü. Bir anda ortalığı kasıp kavuran hortum, pazarda bulunan 

barakaların çatılarını uçurdu, iki evin çatısındaki korkuluk duvarlarını 

yıktı ve bazı araçların camlarını kırdı. Şiddetli fırtınanın bir anda 

hortuma dönüşmesi sonunda panikleyen halk sokaklara dökülürken 

hayvan sahipleri ise apar topar koyunlarını taksinin bagajlarına 

yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Hortumun savurduğu taş ve çatı 

malzemelerinden yaralananlar Şanlıurfa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Görgü tanıklarının ifadelerine göre şiddetli fırtınanın aniden hortuma 

dönüşmesi sonucu bazı hayvanların hortuma kapılarak dağlara doğru 

sürüklendiği ve birçok hayvanın ise, kayıp olduğu öğrenildi.

Antalya’da şiddetli yağış ve fırtına...

25/1/2004  Kanal VTV 

Antalya’da cumartesi gecesi başlayıp pazar sabahı da devam eden 

şiddetli yağış ve fırtına kentte hayatı yine felç etti. Fırtınaya bir 

de hortum eklenince kentte savaştan çıkmış gibi görüntüler yaşandı. 

Pazar günü öğle saatlerinde denizden doğan hortum, Karalioğlan 

Parkı’nda etkili oldu. Hortum sonucu Büyükşehir Belediyesi Nikâh 

Salonu’nun bahçesinde bulunan asırlık ağaçlar da devrildi. Hızı yine 

yüz kilometreye yaklaşan fırtına kentteki bir çok ağacı kökünden 

devirdi ve dallarını kırdı...
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rüzgârrüzgârlar ve rüzgâr fırtınaları
Gazipaşa’da hortum...13/4/2004  Haber Alanya 

Gazipaşa’da dün meydana gelen hortum büyük hasara 
yol açtı. Kahyalar beldesi yönünden gelen hortum Gazi 

Mahallesi ve Beyobası köylerinde büyük maddi hasara neden 
oldu. Hortum dolayısıyla seraların büyük zarar gördüğü 
anlaşılırken bazı evlerin camları kırıldı ve sulama kanalları 
da zarar gördü. Hortum sonrası Tarım İlçe Müdürlüğü’nün 
yaptığı incelemede kırk dönüm cam seranın ve onbeş plastik 
seranın, on dönüm tünelin, sekiz dönüm zeytinliğin ve muz 
bahçesinin harap olduğu anlaşıldı. Hortumun zararıyla ilgili 
olarak hasar tespitinin devam ettiğini belirten Tarım İlçe 
Müdürlüğü yetkilileri ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Çelik 
bu tür afetlerden korunmak için vatandaşların ürünlerini 
sigortalamaları gerektiğini hatırlattılar.
Lodos, kar, hortum... 03/02/2003  Radikal

Antalya’nın Kale ilçesindeki hortumda beşyüz dekar sera 
alanı yıkıldı, çok sayıda evin çatısı ve iki caminin minaresi 

uçtu, araçlar ters döndü. Bir evin yıkılması sonucu dört kişi ağır 
yaralandı. Muğla’nın Dalaman ilçesinde de hortum nedeniyle 
birçok binanın çatısı uçtu. Hasar gören yerler arasında 
havalimanı ve Meteoroloji Müdürlüğü de bulunuyor. Muğla’nın 
Fethiye ilçesine bağlı Karadere beldesinde de on dakika süren 
hortumda bir evin çatısı uçtu. Evdeki bir çocuk yaralandı.

İncelemek için daha fazla hortum olayına 
ihtiyacınız varsa, İnternet’te “hortum” kelimesi ile 
Türkçe web sayfalarında arama yapabilirsiniz.
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Bu oyuna başlamadan önce fırtına öncesi 
sırası ve sonrasında yapılması gereken 
maddelerin her birini sınıfça tartışarak kısa 
cümleler hâlinde sloganlara dönüştürün.

1. Sınıfta 5-6 kişilik gruplar oluşturun.  
2. Hortumdan korunmak için yapılması 

gerekenler listesinden birini seçin, bu 
maddeleri fiş gibi küçük kâğıtlara yazın. 
Her maddeyi en az iki kâğıda yazın.  

3. Kâğıtları katlayın ve  bir poşete doldurun.  
4. Gruptan bir öğrenci, poşetten her 

seferinde bir tane kâğıt çeksin ve içinden 
gruba göstermeden okusun.

5. Gruptan, kâğıttaki maddenin ne olduğunu 
tahmin etmek isteyen öğrenciler parmak 
kaldırarak söz alsınlar.

6. Doğru tahmini yapan öğrenci 
 fişi alsın ve poşetten
 madde çekerek oyuna
 devam etsin.   
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5.4. Soba ve Duman Zehirlenmesi

Havaların soğumasıyla birlikte sobaların yanlış 
şekilde yakılması ve boruların gaz sızdırması nedeniyle 
üzücü olaylar meydana gelebilir. Sobayla ısınan ve yakıt 
olarak kömür kullanan kişilerin dikkatli olmaları gerekir. 
Kış mevsiminde özellikle rüzgârlı havalarda çok sayıda 
insanın ölümüne yol açan karbonmonoksit zehirlenmeleri 
ortamdaki oksijenin azalmasıyla meydana gelir. Rüzgârlı 
havalarda zehirlenmeler, sobadaki ateşin sönmesi 
ve dumanın bacadan çıkamaması sonucunda oluşur. 
Tüpgazla çalışan şofben ve katalitik sobalar, herhangi 
bir kaçak veya sızıntı olmasa bile zehirlenmelere yol 
açabilir. Bu ısıtıcıların uzun süre çalışmasıyla ortamda 
oksijen miktarı azalır ve karbonmonoksit miktarı 
artar. Karbonmonoksitin kandaki oksijenin yerini 
alması zehirlenmeye yol açabilir. Isınmaya çalışırken 
hayatımızı tehlikeye atmayalım! 

Soba zehirlenmesinde ilk yardım için öncelikle 
kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın. 
Ardından 112 Acil Yardım Merkezi’ni arayın ve hiç 
zaman yitirmeden çevrenizden yardım isteyin.

Lodoslu havalarda yatmadan 
önce mutlaka sobanızı 

söndürün!
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rüzgârrüzgârlar ve rüzgâr fırtınaları

KIZILAY HEP YANIMIZDA!
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Tarihten biliyorsunuz, Hititler unutulmaması 
gerekenleri kil tabletlere yazardı.  Siz de bir 
kil tablet hazırlayın.  Varsa kil kullanın;  yoksa, 
iki su bardağı un, bir su bardağı tuz, beş çay 
kaşığı tarçın (Tarçın yoksa koymayabilirsiniz), 
bir su bardağı ılık su hazırlayın. Hepsini 
karıştırarak hamur kıvamına getirin. Kile ya 
da hamurunuza elinizle şekil vererek üzerine 
yazı yazabileceğiniz 1 cm kalınlığında bir levha 
oluşturun.  (Levhanızın büyüklüğünü levhanızı 
koyacağınız yere göre ayarlayabilirsiniz. Artan 
hamurla başka çalışmalar yapabilirsiniz.)  

Levhanın üzerine sığacak büyüklükte şöyle 
yazın: “Fırtınalı havada sobayı söndürmeden 
yatma” (Resim 7). Hamur kullanarak 
hazırladığınız tableti kahverengi oluncaya 
kadar bir büyüğünüzün yardımıyla fırında 
pişirin. Kil kullandıysanız tableti kurutun. 
Olanağınız varsa pişirin. Sobanın yanında bir 
yere koyun. Dilerseniz tabletinizi boyayabilir 
ya da yazının etrafını süsleyebilirsiniz ama 
yazının net bir şekilde okunması önemlidir.  
Sobanız yoksa tabletinizi sobası olan bir 
yakınınıza armağan edin. Evde sobayla ilgili 
olan kişiler bu tabletteki uyarıyı görüp dikkatli 
olsunlar.

Resim 7
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6. KAR FIRTINASI VE ÇIĞLAR

6.1. Kar Fırtınası
Kışın aşırı soğukların yaşandığı yörelerde, hava 

koşulları insanların sağlık ve güvenliğini tehdit eder 
hâle gelir. Yollarda buzlanmaya bağlı trafik kazaları ve 
düşmeler artarken elektrik, su kesintileri yaşanabilir. 
Evlerdeki soba ya da elektrikli ısıtıcılar, yangın ve 
karbonmonoksit zehirlenmesi riskini artırır. 

Kış mevsiminde ortaya çıkan önemli bir tehlike 
de kar fırtınasıdır. Kuvvetli rüzgârlarla beraber şiddetli 
kar yağışının oluşturduğu tehlikeli hava koşulu kar 
fırtınası (tipi) olarak adlandırılır. 

Bazen kar fırtınaları, şiddetli kar savruntuları, 
tehlikeli rüzgâr soğuğu, buzla kaplanmış veya karla 
kapatılmış yollar, kar çığları, devrilmiş ağaçlar ve 
direkler, çatıların uçtuğu görülebilir. Kar, bazen yolları 
kapatıp okula, hastaneye veya istediğimiz başka bir 
yere gitmemizi de engeller. 

Genellikle hava durumu raporları, birkaç gün 
önceden vatandaşları soğuğa karşı uyarır. Kışın hava 
durumu programlarını düzenli olarak izleyin; soğuk 
hava dalgası gelmeden önce evdeki hazırlıklarınızı 
kontrol edin (Resim 1).
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Kış aylarında hava koşulları yıldan 
yıla değişiklik gösterse de hava şartlarını 
ve değişimlerini inceleyen meteoroloji 
mühendisleri, her bölgeye has bazı tipik 
hava şartları olduğunu bilir. 

Bir bölgede uzun yıllar içinde belirlenmiş 
hava şartlarına “iklim” diyoruz. Yaşadığınız 
bölgenin iklimini birkaç cümleyle aşağıda 
ayrılan yere yazın. 

Bulunduğumuz yörenin iklimi,

___________________________________

___________________________________ 

Resim 1 
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kar fırtınasıkar fırtınası ve çığlar

Kar fırtınaları nedeniyle insanlar;
• Buzlu yollarda trafik kazalarında, 
• Soğuk havada fazla kaldıkları için, 
• Soba zehirlenmesinden,
• Dağlık bölgelerde karşılaştıkları çığlar nedeniyle 

zarar görebilmektedir.

Kar, çocuklar için kartopu, kardan adam, karda 
kaymak gibi oyunlar anlamına gelebilir. Bu oyunları 
bütün kış boyunca oynayabilmeniz için dışarı çıkarken 
ve oyun oynarken sağlığınıza dikkat etmelisiniz. 
Kendinizi oyuna kaptırıp ne kadar üşüdüğünüzü 
bilemezsiniz. Aşırı soğuklara karşı en etkili yöntem, 
önceden korunma önlemlerini almaktır. Bu nedenle, 
kışın oluşan hava şartlarını ve bunun neden olduğu 
tehlikeleri tanımalıyız. Ayrıca kar fırtınalarının öncesinde, 
sırasında ve sonrasında ne yapmamız gerektiğini 
de çok iyi bilmeliyiz. Bu bilgiler önemlidir ve hayat 
kurtarıcıdır.

6.2. Hipotermi
Hipotermi, vücut sıcaklığının normalin (36ºC) 

altına düşmesidir. Bu duruma, soğuk hava, yetersiz 
giyim, ıslaklık, yorgunluk, susuzluk ve yetersiz 
beslenme neden olur. Kişi yağmur, terleme ya da 
suya düşme nedeniyle ıslandıysa çok soğuk olmayan 
havada bile (5ºC civarında) hipotermi görülebilir.
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Kış mevsimi boyunca alınması 
gereken güvenlik önlemlerine dikkat 
ederek tehlikelerden ve hastalıklardan 
korunabilirsiniz. 

Bu iş için bir “Yapılacaklar Listesi” 
hazırlamak uygun olur. Bunun için 
sınıfta dörder kişilik gruplar oluşturun 
ve yaklaşık yirmi dakika her grup 
tartışarak listeyi oluştursun. Daha sonra 
tüm gruplar  listelerini sınıfa okusunlar. 
Tüm listelerden yararlanarak tahtada 
“Sınıfımızın Kış Mevsimi Boyunca Alması 
Gereken Güvenlik Önlemleri Listesi”ni 
oluşturun; bunu  defterinize yazın.

Bu listeyi kullanın. Büyüklerinizle 
paylaşın.
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Soğuk havada vücudunuz, ürettiğinden daha fazla 
ısı kaybeder. Soğukla karşı karşıya kaldığınız andan 
itibaren vücudunuzun birikmiş enerjisi tükenmeye 
başlar. Bu durum uzadıkca beyni etkileyerek düşünme 
ve hareket etme yetilerinizin bozulmasına yol açar. Bu 
nedenle, kişi içinde bulunduğu durumu fark edemez ve 
düzeltmek için birşey yapamaz. Hipotermiyi tehlikeli 
yapan da budur.



76

Donmuş bölgede duyu kaybı olduğundan bir 
başkası fark edene kadar donmaya maruz kalan kişi 
genellikle olayın farkında olmaz. Çocuklar  yetişkinlere 
göre daha hızlı ısı kaybettiği için donma olasılıkları 
yetişkinlere göre daha fazladır. Bu problem ile hiç 
karşılaşmamak için aşağıdaki kurallara dikkat edin:
• Banyo yaptıktan veya duş aldıktan hemen sonra 

çok soğuk havalarda dışarı çıkmayın.
• Eldiven, şapka veya bere kışlık bir ayakkabı veya 

bot sizi sıcak ve kuru tutar.
• Oyun oynarken sık sık ısınmak için ara verip içeri 

girin.
• Üşürseniz veya ıslanırsanız hemen eve dönün.
• İçeri girince ıslak elbiselerinizi çıkartıp kuru ve  

sıcak giysiler giyin.

Donma belirtisi gördüğünüzde doktora başvurun, 
doktora ulaşamayacak durumdaysanız;
• Parmaklarınızı ve yüzünüzü hissetmiyorsanız, bir 

yerinizde uyuşukluk varsa veya bir yeriniz soğuktan 
sızlıyorsa hemen içeri girin ve yetişkinlerden yardım 
isteyin.

• Don ısırığı olan yerleri elinizle, kar ve benzeri şeyler 
ile ovuşturmayın. 

• Eldiven ve ayakkabılarınızı yavaşça çıkartın.

Kızılay ilk yardım kursuna gitmek, bu ve benzeri 
sorunlarda hem kendinizin hem de çevrenizdekilerin 
sağlığına zarar gelmesini önlemenizi sağlar.

Hipotermiden korunmak için öncelikle hipotermi 
oluşumunu önlemek gerekir. Bunun için soğuk 
havalarda;
• Sıcak ve kuru kalacak şekilde giyinin. 
• Kan dolaşımının sağlanması ve vücut sıcaklığının 

düşmemesi için iyi beslenin ve egzersiz yapın.
• Tipi olduğu günlerde dışarı çıkmayın. Tipiye 

yakalanınca tek başına iseniz uyumayın. 

6.3. Donma
Hipotermiden farklı olarak, vücudun sadece 

belirli yerlerinin sıcaklığının çok düşmesi demektir. 
Donma, hafif ya da ağır olabilir. En çok donan 
yerler burun, kulaklar, yanaklar, çene, el ve ayak 
parmaklarıdır. Donmuş organı sıcak hava üfleyerek 
ya da vücudunuzun sıcak bir yeriyle temas ettirerek 
ısıtabilirsiniz, ama sakın ovuşturmayın. Donmuş yeri 
ovuşturursak hücre içi sıvısında oluşan buz kristalleri 
hücreye zarar verir. 

Donma nasıl fark edilir? 
Cildinizde kızarma ve ağrı hissettiğinizde hemen 

kapalı bir yere gidin, o bölgeyi örterek koruyun. 
Donma başlıyor olabilir. Aşağıdaki belirtilerden biri 
görüldüğünde donma meydana gelmiş demektir:
• Cildin beyaz ya da sarı-gri bir renk alması
• Cildin sertleşip balmumu gibi olması
• Duyu kaybı görülmesi
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Aycan ve Aykız aynı dağ köyünde 
yaşamaktadırlar.  Her gün üç km uzaktaki 
köyde bulunan okullarına  yürüyerek gidip 
gelmek zorundadırlar.  Bu yüzden Aycan 
ve Aykız, her gün akşam hava durumunu 
dinliyorlar ve ertesi gün buna göre yola 
çıkıyorlar.  Eğer çok kötü hava koşulları 
varsa o gün okula gitmiyorlar.  Ancak iki 
gündür köyde elektrik kesik; bu nedenle hava 
durumundan haberleri yok. Fırtına geçmiş, 
hava açmış ama hâlâ soğuk. Şimdi okula 
gidecekler. Siz onlara yardımcı olun (Resim 2, 
Resim 3).

Nasıl giyinsinler ve yanlarına neler 
alsınlar? Buraya listeleyin.  
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Resim 2

Resim 3
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 6.4. Gaz Kaçağı Durumunda 
  Ne Yapmalıyız?

Doğalgaz koku içermediğinden gaz kaçağı 
durumunda hissedilebilir olması için özel olarak 
kokulandırılmıştır. Bu nedenle, evinizde veya binanızda 
gaz kokusu hissederseniz, aşağıdaki kurallara dikkat 
edin ve büyüklerinizi de bu kurallara uymaları için 
uyarın:
• Elektrik düğmelerini kapalıysa açmayın, açıksa 

kapatmayın.
• Elektrik sigortalarını, anahtar, şalter ve elektrikli 

aletleri açıp kapatmayın.

• Elektrikli zilleri kullanmayın.

• Çakmak, kibrit yakmayın.

• Bulunduğunuz ortamı gaz kokusu duyduğunuz 
yerden başlayarak havalandırın. Size ait sayacın giriş 
tarafında bulunan vanayı kapatın. (Doğalgaz vanası, 
tesisat borusu ile aynı yöndeyken “açık”, tesisat 
borusu ile 900 açı yaptığında “kapalı” konumdadır.)

• 24 saat kesintisiz hizmet veren 187 DOĞALGAZ 
ACİL Hattı’nı arayın.

• 187 Doğalgaz Acil Hattı’nı aradığınızda biliyorsanız 
tesisat numaranızı, bilmiyorsanız adresinizi doğru ve 
açık şekilde verin.

Can Güvenliğiniz için:
• Büyüklerinize menfezlerin kesinlikle kapatılmaması 

gerektiğini hatırlatın. (Menfez, herhangi bir kaçak 
olduğunda gazın ortamda birikmesini önleyip 
havaya karışarak uçup gitmesi için pencerelere 
takılan bir aparat olup kesinlikle açık tutulması 
zorunludur.)

• Doğalgaz zehirsiz bir gazdır. Ancak, yanma  
sonucunda bütün yakıtlarda olduğu gibi 
karbonmonoksit gazı açığa çıkar. Eğer bacalı 
kombi kullanıyorsanız ve bacalarınız bakımsızsa, 
yeterli çekiş olamayacağından yanmış gazın, yani 
karbonmonoksitin geri dönerek ortama sızması 
sonucu üzücü olaylar yaşanabilir. Bu nedenle, 
büyüklerinize söyleyin; bacalarınızı en az yılda bir 
kez mutlaka temizletip bakımlarını yaptırsınlar.

Doğalgaz faturalarında her yıl baca ve kombi 
bakımının düzenli olarak yaptırılması konusunda 
uyarılar yapılmaktadır.

Unutmayın! 

Sizler de büyüklerinize faturalardaki ve 
yukarıdaki uyarıları hatırlatarak evinizde doğalgaz ile 
ilgili üzücü olayların yaşanmasını engelleyebilirsiniz.
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6.5. Kışın Güvenli Seyahat 
Bildiğiniz gibi karlı yollar kaygandır. Trafik 

sıkışıklığı ve kazalar, kar yağışlı havalarda daha çok 
görülmektedir. Siz çocuklar araba kullanmıyorsunuz. 
Ama kar fırtınası öncesinde, sırasında ve sonrasında 
güvenle seyahat edebilmek için neler yapılması 
gerektiğini bilirseniz yetişkinleri uyarabilirsiniz. Bu 
nedenle, temel bilgileri öğrenmenizde yarar var.

Önce gerçek bir öyküyü anlatalım: 

10  Ocak  2004 günü bir baba ile oğlu, Antalya’nın 
dağ köylerinde halı satmak için minibüsleriyle yola 
çıkmıştı. Ancak tipi nedeniyle ıssız bir yolda kara 
saplanıp minibüste üç gün mahsur kaldılar. Dördüncü 
günün sabahı fırtına geçmişti. Oğlunu araçta bırakan 
baba, yürüyerek yardım aramaya çıktı. Bir süre sonra 
cep telefonunun çekim alanına girmesiyle yardım 
isteyebilen baba ile oğlu kurtarıldı. Üç günü çok zor 
geçirdiklerini belirten baba, “Donmamak için zaman 
zaman minibüsü çalıştırıp kaloriferi yaktık. Yiyeceğimiz 
yoktu. Su ihtiyacımızı ise kar yiyerek giderdik.” dedi. 
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Yandaki gerçek öyküyü okudunuz.  Acaba 
bu baba ile oğlu karda mahsur kaldıkları sürede 
doğru şeyler mi yaptı? Bir düşünün bakalım, 
siz ailenizle böyle bir durumda kalsanız neler 
yapardınız? 

Arkadaşlarınızla dörtlü gruplar oluşturarak 
yukarıdaki soruların olası yanıtlarını tartışın. 
Grup olarak verdiğiniz kararları bir kâğıda 
yazın. Gruplar yazılanları sınıfla paylaşsın. 
Sınıftaki bu etkinliği akşam ailenize de anlatın.  
Bunlar sizin yaşamınızı koruyabilir. Bu başlık 
altında yapılması gerekenleri iyice öğrendikten 
sonra  bir kâğıda yazın ve arabanızın uygun 
bir yerine de koyun.  Başınıza böyle bir durum 
gelirse size yardımcı olacaktır.  
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...ÖNCESİNDE

• Meteorolojiden yol boyunca yağışın nerede, ne 
zaman başlayacağını, ne kadar süreceğini ve bu 
sürede ne kadar yağacağını mutlaka öğrenin. Ona 
göre de öncelikle yola çıkıp çıkmamaya veya ne 
zaman çıkacağınıza karar verip planlayın.

• Hem ayrılacağınız hem de gideceğiniz yerdekilere 
ne zaman yola çıktığınızı, hangi yolu takip ederek 
nereye, ne zaman varmanız gerektiğini bildirin. 

• Mümkünse en az iki araç ile konvoy yapın ve araçta 
en az iki kişi yolculuk edin.

• Yolda da değişebilen hava ve yol durumu bilgilerini 
radyodan sürekli dinleyin.

• Ayrıca büyüklerinizin, otomobillerinde afet çantası 
ve araba için gerekli malzemeleri bulundurduğundan 
emin olun. 

• Issız  yerlerden geçerken sık sık benzin deponuzu 
istasyonlarda doldurun.

• Cep telefonunuzu önceden şarj edin. 

• Şapka ve eldiven ile birlikte ince ve kat kat giyinmiş 
olun.

SIRASINDA!

Fırtına veya tipi sırasında arabanız kara saplanırsa

• Yerleşim yerine yakın olmak koşuluyla güvenli yerler 
gördüğünüzde aracınızı terk edebilir ve yardım 
bulmak için yürüyebilirsiniz.

• Eğer ıssız bir yerde yolda kaldığınızı biliyorsanız veya 
yakınlarda bir bina görünmüyorsa araçtan dışarı 
çıkmayın, aracınızın içinde kalıp yardım bekleyin. 

• Arkadaşınızı yalnız bırakıp gitmeyin. Karda tek ya 
da birlikte yürüyüp yardım bulmaya veya bir yere 
sığınmaya çalışmayın. 

• Paniğe kapılmayın, aracınızı kurtarmaya çalışmayın. 

• Her saat başı motoru on dakika çalıştırıp aracınızı 
ısıtın.

• Kar yemeyin. Kar yemek vücut sıcaklığını düşürür; 
ancak eridikten sonra suyunu için. 

• Radyo anteninize renkli (kırmızı) veya parlak bir bez 
parçasını bağlayarak yardıma ihtiyacınız olduğunu 
gösterin. 
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Biriniz gönüllü olsun. Bu bölümden 
öğrendiklerini özlü bir cümle ile bedenini de 
kullanarak ifade etsin. 

Örneğin; “Yolda değişebilen hava ve yol 
durumu bilgilerini radyodan sürekli dinleyin.” 
cümlesi için bir öğrenci tiyatro oyuncusu 
gibi her bir sözcüğü bir hareketle göstersin. 
Benzer şekilde diğer öğrenciler de bu konuda  
öğrendiklerini birer cümleyle söyleyip 
canlandırsınlar.

SONRASINDA...
 

• Karı kürerken dikkatli olun. Küremeye sık sık ara 
verip, kendinizi fazla zorlamayın ve terlemeyin. 

• Issız bir yerdeyseniz olduğunuz yerde kalın. Önceki 
işaretlerinize ek olarak aracınızın motor kapağını 
kaldırıp yardıma ihtiyacınız olduğunu gösterin.

DİKKAT !
Kalp hastası büyüklerinize dikkat!  Biriken 

karları küremek, karda kalmış bir otomobili itmek veya 
derin bir kar örtüsü üzerinde yürümek vücudu çok yoran 
işlerdir. Soğuk havanın etkisi ile beraber bu tür ağır 
işler yapmak büyüklerinizde kalp krizine yol açabilir. 
Kalp hastası büyüklerinizi bu tür işleri yapmamaları 
için uyarın. Aynı zamanda bu hareketlerin terleme ve 
aşırı ısı kaybı dolayısıyla üşüme ve hipotermiye yol 
açabileceğini de unutmayın.

Hayvanlara dikkat! Kışın hava şartları hem 
evimizde bulunan evcil hayvanları hem de doğada 
yaşayan yabani hayvanları zor durumda bırakmaktadır. 
Onlara da kuru ortamlar hazırlamalı, temiz yiyecek ve 
içecek sağlamalıyız. 
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Gelin yaşadığınız yere yağan karın ne kadar 
temiz ya da kirli olduğunu gösteren basit bir 
deney yapalım. Bu deney için şunlara ihtiyacınız 
var:
• Kapağı olan, içi boş ve temiz bir plastik kap 

(Yoğurt kabı olabilir) 
• Bir parça kâğıt havlu
• Bir tas
• Bir büyüteç

Deneyimize başlayalım:
• Plastik kabınızı yeni yağmış kar ile doldurun. 

(Kar toplarken yerden toz toprak almamaya 
dikkat edin)

• Bu kabın kapağını kapatarak oda sıcaklığında 
karı erimeye bırakın.

• Kaptaki kar tamamen eriyince önce tasın 
üzerini kâğıt havlu parçası ile örtün. Sonra 
kâğıt havlu üzerinden erimiş karın suyunu tasa 
yavaşça dökün.

• Şimdi kâğıt havlu üzerindeki kirli parçacıkları 
görebiliyor musunuz? Bu kirleticileri bir de 
büyüteç ile inceleyin. 

Öykü
Madencinin Başına Gelenler
“Madenci dışarıdaki tehlikelerden habersizdi. 

Kışın soğuk havasında yola çıktı. Sabahleyin, hava 
aşırı soğuk ve griydi. Gökyüzünde çok az bulut 
olmasına rağmen havada ne güneş, ne de güneşten 
bir iz vardı. Güneşin yokluğunda etrafındaki her 
şey bir perde ile örtülmüş gibiydi. Bu durum onu 
hiç endişelendirmedi. O, zaten madende güneşin 
yokluğuna alışıktı. En son güneşi gördüğü günden 
beri çok zaman geçmişti.

Yürümek kolay olduğu için nehirden yukarı 
doğru yoluna devam etti. Yürürken yerdeki suları 
gizleyen ince buz tabakalarına da dikkat ediyordu. 
Birden bire olan oldu. Alttaki yumuşak bozulmamış 
karların sağlammış gibi göründüğü yer kırıldı. Su 
derin değildi. Ama o, bu sert yüzeyde bata çıka 
yürüyüp sudan çıkmadan önce dizlerinin yarısına 
kadar ıslanmıştı.

Artık bir ateş yakmak zorundaydı. Bu kadar 
soğuk bir havada yaşayabilmesi için mutlaka kuru 
kalmalıydı. Soğuk havanın hiç şakası olmadığını 
bilerek ateş yakmak için harekete geçti. Ama, bir 
hata daha yaptı. Ateşi ağacın altında yakmaması, 
karlı dallara uzanmaması gerekirdi.

Sonuç: Karın içinden çıkan bu kiri gördükten sonra 
halâ kar yemek istiyor musunuz?
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 Açık bir alanda ateşi yaksaydı daha iyi olacaktı. 
Dalları aşağıya doğru çekmesi karın doğrudan 
ateşin üzerine düşmesine neden oldu. Şimdi altında 
bulunduğu ağacın dalları beraberinde yere büyük 
miktarda kar taşımıştı. Haftalardır burada hiç rüzgâr 
esmemiş ve her dal neredeyse buz tutmuştu. Dalı 
çektiği her seferde, ağaç hafif bir sallantıyla karşılık 
verdi. Bu sallanış, çok zayıftı; ama felaketi için 
yeterliydi. Ağacın tepesine yakın bir dal, üzerindeki 
tüm kar ve buz kütlesiyle birlikte aşağıdaki dalların 
üzerine düştü. Bu durum tüm ağacı kavrayarak ve 
sarsarak devam etti. Üstteki dallardan düşen kar bir 
çığ gibi büyüdü, adamın ve ateşin üzerlerine çöktü. 
Artık adam ve ateşin olduğu yerde büyük bir kar 
kütlesi, küller ile karışmış karlı bir yüzey oluşmuştu.”

Jack London’un “Ateş Yakmak” adlı kısa 
öyküsünde, bir madencinin kutupların çok soğuk 
ikliminde yaşadıkları böyle anlatılıyor. Bu öyküye 
dayanarak aşağıdaki soruları yanıtlayın:

1. Kışın hava şartları ne tür tehlikeler  oluşturabiliyor?

2. Eğer doğru giyinmediyseniz, tek başınıza ve 
hazırlıksız bir şekilde dışarı çıktıysanız, aşırı 
soğuklar sizin için ne tür tehlikeler oluşturabilir?

3. Kurumak için ateş yakmanız gerekirse nelere 
dikkat etmelisiniz?
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Bu oyunu oynamadan önce, öğrenilmesi 
gereken maddelerin her birini sınıfça tartışarak 
kısa cümleler hâlinde sloganlara dönüştürün.

1. Tüm sınıf bahçede yarım daire şeklinde 
durur. 

2. Öğrencilerin ön tarafında 15-20 metre 
ileriye  tüm sınıfın sığacağı büyüklükte bir 
çember çizilir.

3. Ebe onlara kar fırtınaları ile ilgili bölümden 
istediği yeri okur. Okurken bir anda “kar 
fırtınası” diye bağırır.

4. Bu sözü duyan tüm sınıf çembere doğru 
koşar.

5. Çemberin içerisine giren kurtulur. Ebe, 
içeriye giremeyen en fazla üç kişiye “dur” 
diyerek dokunabilir.

6. Ebenin dokundukları oldukları yerde 
dururlar.

7. Ebe, geri kalan herkesin çemberin içine 
girmesini bekler.

8. Ebe duran kişilerin yanına gelir ve 
her birinden durma ile ilgili yapılması 
gerekenlerden bir tanesini söylemesini ister. 
Bu konuşmalar, çemberdeki öğrencilerin de 
duyabileceği ölçüde yüksek sesle olmalıdır. 
Söyleyenler kurtulur. 

9. Söyleyemeyen tek kişi kalırsa ebe olur. 
Birden fazla kişi söyleyemezse 

 ebe içlerinden birini seçer.
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6.6. Çığlar

Resim 4

Eğimli arazi üzerinde birikmiş büyük kar örtüsü, 
yer çekimi etkisiyle kaydığında çığ oluşur (Resim 4) 
Çığı oluşturan şartlardan hareket ederek çığ tehlikesini 
belirlemek olanaklıdır. Çığın oluşumu arazi, hava ve 
kar örtüsünün durumu gibi üç temel etkenle ilişkilidir. 

Çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan dağlık ve 
eğimli arazilerde görülür. Bu nedenle, ülkemizin 
doğu ve güneydoğu bölgelerindeki dağlık kesim, çığ 
oluşumuna uygundur. Bu tür bir arazi üzerinde yeni 
yağan karın miktarı, kar örtüsünün yapısı, rüzgâr ve 
sıcaklık gibi çabuk değişen hava şartları çığ tehlikesini 
ortaya çıkarır. Ülkemizin iklim şartlarına göre kar 
yağışı görülen kış ve ilkbahar başında çığ meydana 
gelebilmektedir. Türkiye’deki çığların % 80’i özellikle 
ocak ve şubat aylarında oluşmaktadır. 

Dağlık bölgelerde yaşayanlar ve dağlara gidenler 
çığ tehlikesi ile çok sık karşı karşıya gelir. Çünkü çığ 
tehlikesiyle karşılaşanların çoğu, çığın oluşumuna 
kendileri neden olur. Çığ tehlikesi olan dağlık araziye 
giden kişi, kendi ağırlığı ile kar örtüsünün kırılmasına 
ya da çıkardığı ses ile (bağırma, korna çalma, silah 
atma gibi) kar örtüsünün kaymasına neden olabilir. 
Diğer bir deyişle, insan da dördüncü bir etken olarak 
çığ tehlikesi yaratmaktadır.

Tonlarca ağırlıktaki bir çığın altında kalan insanın 
yaşama şansı çok azdır. Çığ olasılığı olan yerleri 
tanımak, oralardan uzak durmak ve çığın oluşumuna 
neden olacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Burada 
yer alan, korunmayla ilgili bilgileri arkadaşlarınızla ve 
büyüklerinizle de paylaşabilirsiniz.
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Büyüklerinize sorun, bölgenizde geçmişte 
çığ olayı görülmüş mü?

Eğer görülmüşse aşağıdaki sorulara 
cevap arayın. Bu çığ olayı hangi mevsimde 
görülmüştür?  

Çığdan maddi zarar gören olmuş mu?
  

Çığda ölen ya da yaralanan olmuş mu?   

... ÖNCESİNDE 

• Çığ bölgelerine yeni yerleşim birimleri kurulmamalı. 

• Çığ ve sel yataklarında var olan yapılar derhâl 
kaldırılmalı.

• Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar 
sigortalanmalı. 

• Yamaçlardaki orman ve bitki örtüsü çığ düşmesini 
azaltır. Bu nedenle, çığ vadilerinde ağaç ve bitki 
örtüsünün ortadan kaldırılması, ormanın tahrip 
edilmesi çığ tehlikesini artırır. O hâlde, ormanlar 
tahrip edilip çığ güzergâhı yaratılmamalı. 

• Çığı oluşturan arazi ve hava şartları öğrenilmeli.

• Hava, yol durumu ve çığ tehlikesi hakkında düzenli 
olarak bilgi veren kaynaklar belirlenmeli.

• Kar yağan aylarda, hava ve yol durumu raporları  
dikkatlice izlenmeli.

• Çığ güvenliği ile ilgili bilgi edinilmeli.

• Önlem alınmalı ve herhangi bir kuşku durumunda 
tehlikeli bölgeyi derhâl terk edebilecek şekilde 
hazırlık yapılmalı. 
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SIRASINDA!
• Kar yağdığı dönemlerde çığ tehlikesi nedeniyle 

dağlara ve çığ bölgelerine gitmeyin. 

• Özellikle dağlık bölgeye büyük bir fırtınadan sonra 
gitmeyin. Yeni kar örtüsünün oturması için en az bir 
gün bekleyin.

• Tehlikeli zamanlarda çığ bölgelerine gitmek 
zorundaysanız asla tek başınıza gitmeyin. 

• Hava ve yol durumunu sürekli izleyin ve kar 
örtüsünün içinde bulunduğu koşulları öğrenmek için 
çevrenizdeki yetişkinlere danışın. 

• Tehlikeli dik yamaçlardan geçmeyin. Güvenli olan 
sırtlardan ya da yamacın uzağındaki düzlüklerden 
geçmeye çalışın.

• Grup hâlindeyseniz ve tehlikeli yamaçlardan 
geçmek zorundaysanız teker teker geçin. 

• Kar saçaklarından ve kar saçaklarının altındaki 
bölgelerden uzak durun.

• Devamlı çığ meydana gelen yamaçlarda çığ 
dönemlerinde ava çıkmayın, kızak ve kayakla 
kaymayın.

• Çığ hareketini başlatmamak için ses, gürültü, yankı 
vb. yapmayın.

• DİKKAT! Dağlarda olası göçme ve kırılma 
seslerini duyabilmek için sessiz hareket edin.  

Eğer karlı yamaçlardan göçme, kırılma çatırtıları 
veya tok sesler duyuluyorsa her an çığ olabilir 
demektir. Eğer kar örtüsü de çatlıyor ve çatlakların 
boyu 1-2 metreye ulaşıyorsa çığ tehlikesi oldukça 
yüksektir.

• Grup ile birlikte olduğunuzda düşüncelerinizi veya 
korkularınızı paylaşmaktan çekinmeyin.

SONRASINDA...
• İnsanların çığ altında kalması durumunda arama ve 

kurtarma çalışmaları büyükleriniz tarafından sakin 
ama hızlı bir şekilde yapılmalı. 

• Çığ altından çıkarılmış ve solunumu durmuş olan 
kazazedeye hemen “sun’i teneffüs” ile ilk yardımda 
bulunulmalı. İlk yardımı, ilk yardım kursu görmüş 
bir yetişkin yapmalıdır. Büyükleriniz şimdi ve siz 
de büyüyünce KIZILAY İLK YARDIM KURSU’na 
katılmalısınız. 

• Çığdan kurtarılan kazazedeler hareket ettirilmemeli, 
rastgele taşınmamalı. Ancak hareket ettirilmeleri 
zorunluysa çok dikkatli olunmalı, bulunabilirse basit 
sedyeler kullanılmalı.

• Çığ kazazedeleri hiçbir zaman doğrudan sıcak bir 
ortama sokulmamalı.
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Resim 5’te Aykız ile Aycan’ın yaptığı gibi;
 
• Bir karton veya tahta plakanın üzerine 

pamuk gibi malzemeler yapıştırarak zayıf 
bir bitki örtüsü oluşturun.

• Evinizin veya okulunuzun yakın çevresinden 
aldığınız karı plakanın üzerine koyun.

• Plakanın kenarından geçen bir otoyol olsun. 
Bu yoldan geçen otomobiller yerine buraya 
oyuncak arabalar koyun.

• Şimdi plakayı yol geçmeyen kenarından 
yavaşça kaldırmaya başlayın. Karlar, bir 
çığ gibi yoldan geçen otomobillerin üzerine 
akana kadar kaldırmayı sürdürün. Bir 
arkadaşınız plakanın yer ile yaptığı açıyı 
bir gönye ile ölçsün. Bakın bakalım kaç 
derecede çığ oluşmuş?

• Arkadaşlarınız ile plaka üzerindeki yüzeyde 
bitkileri temsil eden malzemeyi artırarak 
bu deneyi tekrarlayın. Bakın bakalım bitki 
örtüsü artınca karın kaymaya başladığı açı 
değişiyor mu?

 

Resim 5



88

uy
g

ul
a

m
a

 1
   

Ç
ığ

 y
a

ta
ğ

ın
ı b

ul

Çığlar  genellikle  aynı vadi ve sırtlarda 
tekrar tekrar oluşur. Bu nedenle, çığ 
yataklarında eskiden oluşmuş çığlara 
yönelik bazı işaretler bulunur. Örneğin; 
çığ düşen yamaçlardaki ağaçlar ve 
enerji direkleri eğilir, bükülür veya kırılır.  
Resim 6’da gördüğünüz gibi yandaki 
ağacın dalları, bir yöndekiler hariç, sanki 
budanmış ve kırılmış gibi. Kalan dallar 
ise rüzgârda dalgalanan bir bayrak gibi 
hep bir yönü gösteriyor. İşte bu dalların 
gösterdiği yön, çığın gittiği yöndür. Bu 
ağaç bir çığ yatağında bulunuyor. Yıllar 
boyu oluşan çığlar, aktıkları yönden başka 
yönde büyüyen dalları kırmış.

• Şimdi düşünün bakalım, Resim 6’daki 
gibi bir ağaç gördünüz mü? Dağlardaki 
boğaz ve vadilerdeki ağaçlara bundan 
sonra dikkat edin. Bakalım böyle bir 
ağaç görebilecek misiniz? 

• Bu tür ağaç ve bitki örtülerinin çığ 
yataklarını gösterdiğini unutmayın. Bu 
ağacın yanında başka ağaçlar olsaydı, 
çığ tehlikesi azalır mıydı yoksa artar 
mıydı? Neden?

  Resim 6
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       Resim 7
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Birbirinize veya birkaç büyüğünüze 
çığ tehlikesinden korunmak için neler 
yapılabileceğini ve nasıl davranılması 
gerektiğini sorun, aldığınız yanıtları 
bir kağıda yazın. Sonra bu bölüme 
geri dönerek arkadaşlarınızın veya 
büyüklerinizin unuttuğu noktaların bir 
listesini çıkartın.
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Resim 7’de çığa neden olan etkenleri 
gösteren bir çığ üçgeni var. Çığın 
oluşumunda önemli rol oynayan bir başka 
faktör bu üçgen üzerinde gösterilmemiştir. 
Bir kâğıt üzerinde yandaki üçgeni ve 
eksik olan dördüncü etkeni üçgenin içine 
çizerek uygun renkler ile boyayınız. Bu 
dördüncü etkenin çığ oluşumundaki rolünü 
açıklayınız.
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Yandaki tabloda gösterildiği şekilde 
kar örtüsünün sertliğini belirleyip beş 
farklı şekilde (çok yumuşak, yumuşak, 
orta, sert ve çok sert) sınıflandırabilirsiniz. 
Bunun için kara yumruğunuz mu, dört 
parmağınız birden mi, bir parmağınız mı ya 
da kalem veya bıçak kolayca girebiliyor mu 
diye denemeniz gerekiyor. Böylece karın 
ne kadar sert yada yumuşak olduğunu 
anlayabileceksiniz.
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Bu oyuna başlamadan önce, çığ öncesi, sırası ve sonrasında yapılması 
gereken maddelerin her birini sınıfça tartışarak kısa cümleler hâlinde 
sloganlara dönüştürün.

1. Öğrenciler bahçede her birinin arasında yaklaşık 2 metre  mesafe  
kalacak şekilde düzensiz dururlar.  

2. Çığ öncesi, sırası veya sonrasında yapılması gerekenlerden hangisi 
oynanacaksa onun listesi hazırlanır ve gerektiğinde bakmak için 
öğrenciler listeyi yanlarında bulundururlar.

3. İki öğrenci çığı temsilen el ele tutuşur  ve öğrencilere doğru koşar 
adım yürürler.  

4. Önlerine bir kişi çıktığında çığdan korunmak için yapılması 
gerekenlerinden birini sorarlar. Grup beşe kadar sayar. Öğrenci listeye 
bakmadan daha önce söylenmemiş bir maddeyi söylerse kurtulur, 
söyleyemezse o da çığa katılır. Önlerine çıkan başka bir kişiye gelirler; 
o kişi de bilirse kurtulur, bilemezse o da çığa katılır. Kurtulan yerinde 
kalır.

5. Çığ grubu altı kişi olunca ikiye bölünür. Gruplar tekrar üçer kişilik 
gruplar halinde oyuna devam ederler. 

6. Yapılması gerekenler listesindeki maddeler bitinceye kadar, aynı 
listedeki aynı madde tekrarlanamaz. Aynı maddeyi söyleyen olursa 
çığ grubundakiler uyarırlar. 

7. Tüm sınıf bilemezse hepsi çığa katılmış olur. 
 Bu durumda oyun tekrar başlar. Oyun süresince hep
 aynı kişiler çığa kapılmadan kalıyor ve o kişiler
 yapılması gerekenlerin hepsini biliyorlarsa
 oyuna tekrar başlanır.

KIZILAY HEP YANIMIZDA!
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7. GÖK GÜRÜLTÜLÜ 
    SAĞANAK YAĞIŞLAR
7.1. Şimşek, Yıldırım, 
      Gök Gürültüsü
Şimşek, bulutların içinde veya bulutlar arasında; 

yıldırım ise yer ile bulutlar arasındaki elektrik 
boşalmalarıdır (Resim 1). Şimşek veya yıldırımda 
oluşan elektrik akımının takip ettiği yoldaki havanın ani 
ısınması şok dalgaları oluşturur. Bunun yarattığı sesi, 
gök gürültüsü olarak duyarız. Gök gürültüsü insana 
bir zarar vermez. Fakat, gök gürültüsü duyduğunuzda 
dikkatli olun. Gök gürültülü fırtına her yerde olur ve 
her gök gürültüsü beraberinde yıldırımları getirir. 

Dünyada saniyede yüz; bir günde de sekiz milyon 
civarında şimşek ve yıldırım oluşmaktadır. % 70’i sudan 
oluştuğu için insan vücudu iyi bir iletkendir. Yıldırım, 
büyük bir elektrik akımı oluşturabilir ve çarptığında 
hayvanlar ve insanlar elektrikle yüklenebilir. Yıldırımlar 
binaların üzerine de düşebilir. Bu nedenle yıldırımlar, 
canlı ve cansız varlıklar için tehlikelidir.

Yıldırım çarpması sonucu oluşan ölümlerin 
ve yaralanmaların çoğu, insanlar yıldırıma dışarıda 
yakalandıklarında olur. Gök gürültüsü ve yıldırım yılın 
her ayında gündüz veya gece oluşabilir, ama genellikle 
bahar ve yaz aylarında görülür.

 Şiddetli, yağmurlu, gök gürültülü fırtınalar bazen sel 
ile sonuçlanabilir. Güçlü rüzgârlar, dolular ve hortumlar 
bazı gök gürültülü fırtınalar ile birleştiklerinde daha da 
tehlikeli olurlar.

Resim 1
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Laiden (Leyden) Kavanozu yapalım. (İlk 
kez Hollanda Laiden Üniversitesinde yapıldığı 
için bu isim verilmiş.)  Bu etkinlik için sınıfta 
küçük gruplar oluşturun.

Gerekli malzemeler: 1 adet plastik 35 
mm’lik boş film kutusu, 1 adet bu kutudan 
birazcık daha uzun metal çivi, alüminyum 
folyo, su, balon, saç kurutma makinesi.

Çiviyi film kutusunun kapağından delerek 
kutunun yarısına kadar içeri itin.  Alüminyum 
folyoyu 1/3’ü açıkta kalacak şekilde kutunun 
etrafına düzgün bir şekilde sarın.  Alüminyum 
folyonun birazı üst üste gelsin, gerekirse 
bantla tutturun.  Film kutusunu hemen hemen 
ağzına kadar su ile doldurun.  Kutunun kapağını 
kapatın, ancak çivinin suya değdiğinden emin 
olun. Balonu şişirerek ağzını bağlayın. Balonu 
saçınıza sürerek statik elektrik oluşmasını 
sağlayın.  Film kutusunu alüminyum folyoya 
sarılı tarafından tutarken statik elektrik 
ile yüklenmiş balonu çiviye dokundurun.  
Yeteri kadar elektrik yüklemek için bu işlemi 
birkaç kez tekrarlayın.  Elektrik boşalmasını 
sağlamak için bir parmağınızı alüminyum 
folyoya dokundururken bir parmağınızla da 
çiviye dokunun.  Elektrik kıvılcımlarını izleyin.

Bulduklarınızı kaydedin. Kıvılcımlar nasıl 
hareket ediyor? İnceleyin.  

  
Bu deneyde gördüğünüz kıvılcımlarla 

yıldırım arasındaki bağlantıyı önce grubunuzda, 
daha sonra tüm sınıfta tartışın. Sonuçları önce 
tahtaya sonra defterinize yazın.

Yüksek nem miktarı kıvılcım 
çıkmasına engel olur; o nedenle, saç 
kurutma makinesi ile film kutusunun 
etrafındaki havayı kurutun. Işıkları 
söndürürseniz, kıvılcımları çok daha 
net bir şekilde görebilirsiniz.
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... ÖNCESİNDE
• Bina ve otomobil gibi kapalı bir sığınak mevcut 

değilse yüksek yerlerden, tek kalmış ağaçlardan 
mutlaka uzak durmalısınız. 

• Açık arazide eğer saçınız dikleşmeye başlıyorsa, 
deriniz sızlıyorsa ve gök gürültüsü gibi bir ses 
duyuyorsanız, dikkat edin. Sizi her an yıldırım 
çarpabilir.

• Yıldırım tehlikesi oluştuğunda eğer sığınacak 
kapalı bir yer yoksa, arazinin en alçak noktasında 
hemen yere çökün, ayaklarınızı birleştirip ayak 
parmaklarınızın üzerinde durun ve başınızı 
dizlerinizin arasına alarak kapanın.

• Eğer yüksek ve düz bir yerdeyseniz, başınızı 
mümkün olduğu kadar alçakta tutun. Voltaj farkı 
yaratmamak için ayaklarınızı birleştirin ve yerle 
temasınızı mümkün olduğu kadar azaltın. Asla ama  
asla yere boylu boyunca yatmayın! Çünkü yıldırımın 
taşıdığı elektrik yere temas ettiği andan itibaren 
bulunduğu bölgede yayılır. Yere yatarsanız yıldırıma 
daha büyük bir hedef oluşturmuş olursunuz.

Yıldırım

Yıldırım, insanları daha çok tarlada çalışırken 
ya da açık havada herhangi bir etkinlikte bulunurken 
yakalar. Bir yıl içinde bir kişinin yıldırım tarafından 
çarpılma olasılığı 1/600.000’dir. Bu olasılığı daha 
da düşürmek için yıldırımdan korunma kurallarını 
öğrenmeli ve uygulamalısınız.

Yıldırımdan Nasıl Korunabiliriz? 

Bir fırtına yaklaşırken gökyüzünün karardığını, 
şimşek çaktığını veya rüzgârın şiddetlendiğini görebilir, 
gök gürültüsünü duyabilirsiniz. Gök gürültüsünü 
duyabiliyorsanız, yıldırım çarpma tehlikesine yakın 
bir yerdesiniz demektir. Hemen sığınacak bir yer 
bulun. Bulduğunuz yer, bir binanın veya arabanın içi 
olabilir. Aracın camlarını kapatın; üstü açık araç ise 
hemen üstünü örtün. 

Öncelikle yıldırımdan korunmak için nerede 
olursanız olun 30/30 kuralına uyun: Hem şimşek 
çakmasından ve yıldırım düşmesinden sonraki ilk otuz 
saniye içinde gök gürültüsü duyarsanız hem de en son 
gök gürültüsünün ardından otuz dakikadan fazla süre 
geçmemişse yıldırım tehlikesi içindesinizdir. Dikkat 
edin! Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınız zaman 
en iyi korunma İÇERİ GİRMEKTİR. 
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SIRASINDA!
Gök  gürültülü  ve şimşekli bir fırtınada, 

bulunduğunuz yere göre aşağıdaki kurallara dikkat 
etmelisiniz:

Açık arazide

• Sığınabileceğiniz bina veya üstü kapalı bir araç arayın.

• Eğer  sığınabileceğiniz  hiçbir  yer yoksa, bulunduğunuz 
yerdeki en yüksek cisimden uzak durun. Mümkün 
olduğunca küçük bir hedef oluşturun (Resim 2).

• Sığınabileceğiniz hiçbir bina veya otomobil yoksa; 
mağaralar, vadiler, kuru hendek ve arklar en güvenli 
yerlerdir. Ancak ani sel sularına dikkat etmelisiniz. 

• Ormanlarda eşit yükseklikteki alçak ağaç kümeleri 
arasındaki boşluklara ya da en kısa ağacın altına da 
sığınabilirsiniz. 

•  Asla tek başına duran bir ağacın altına girmeyin. 
Ancak, tek ağacın yüksekliğinin iki katı kadar 
uzaklıkta bir yerde yandaki resimde görülen 
kapanma hareketini yapabilirsiniz (Resim 3).

• Kamp araç ve gereçleri, balık oltası, kazma ve kürek 
gibi metal cisimleri elinizde bulundurmayın. 

Resim 2

Resim 3
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• Dağ ve tepelerin doruklarından, açık alanlardan, metal 
boru ve tel örgülerden, elektrik hatlarından, tren 
yolundan; bisiklet, motorsiklet, traktör gibi üstü açık 
araçlara binmekten ve elektrik iletebilen her türlü 
cisimden kaçının.

• Grup hâlindeyseniz, birbirinizden en az 1.5 metre 
uzakta durun.

• Dağda  ağaç  yetişme sınırından yüksekteyseniz, 
hemen ağaçlık alana inin.
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Okulunuzun bahçesini inceleyin. Sizce 
yıldırım çarpma olasılığı yüksek olan cisimlerin 
listesini yapın.

Listenizdeki, yıldırım çarpma tehlikesi en 
yüksek olan üç cismi belirleyin.

Bu cisimleri yıldırımdan korumak için 
neler yapılabilir! Örneğin; ağaçlara da 
paratoner koyalım mı?

Gök gürültülü ve sağanak yağışlı 
havalarda üstü açık araçlara 

binmekten kaçının!

Bina içinde,
• Bahçe ve balkonunuzdaki hafif eşyaları ve taşınabilir 

metal araçları içeriye alın.
• Pencere ve kapıları kapatın; yıldırım sizi açık 

pencereden girerek de çarpabilir.
• Kapatılamayan kapı ve pencerelerden, soba, ocak 

ve şöminelerden, radyatörlerden, metal borulardan, 
lavabo ve küvetten, fişi prize takılı elektrikli ev 
aletlerinden ve kablolu telefondan uzak durun. 

• Banyo yapmayın, elle bulaşık yıkamayın ve metal 
su tesisatından uzak durun.

• Çamaşır ipindeki çamaşırları toplamayın.
• Elektronik ev aletlerinin fişini çekin.

Araçta,
• Yolculuk sırasında taşıtın içinde kalın. Üstü 

kapalı otomobiller yıldırımdan korunmak için 
bulunulabilecek en güvenli yerlerdir.

• Gök gürültülü fırtına geçene kadar aracınızı yolun 
kıyısında güvenli bir yere çekin. 

• Fırtına sonrası araçla giderken yolun yüzeyi sudan 
görülemiyorsa, aracın metal kısımlarının suya değmesi 
ihtimaline karşı o suya asla girmeyin.
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5-6 kişilik gruplar oluşturun.  

Her öğrenci açık arazide, bina içinde ve 
araçta yapılması gerekenlerden birini okusun 
ve pandomimle yani hiç konuşmayarak 
hareketlerle göstersin.
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SONRASINDA...
• Yıldırım çarpmış birini gördüğünüz zaman yardım 

isteyin ve hemen 112 Acil Yardım Merkezi’ni arayın. 

• Sizi ve yaralı kişiyi ikinci kez yıldırım çarpmaması için 
öncelikle yaralı daha güvenli bir yere taşınmalıdır.

• Yaralanan kişiden size elektrik geçer diye 
korkmayınız. Yıldırım çarpmış kişilere güvenle 
dokunabilirsiniz, herhangi bir şekilde elektrik 
taşımazlar. Yıldırımın oluşturduğu elektrik akımı, 
çok kısa bir süre içinde toprağa akarak etkisiz hâle 
gelir. 

• Yıldırım çarpması deride yanıklara veya sinir 
sisteminde zedelenmeye, kemiklerin kırılmasına, 
duyma, görme ve can kayıplarına neden olabilir. 

Unutmayın, yıldırımdan 
korunmanın yolu bilgiden geçer!

DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

Yanlış: Yıldırım asla aynı yere iki kere düşmez. 
Doğru: Yıldırım birçok kez aynı yere düşebilir. 

Yanlış: Eğer yağmur yağmıyorsa, yıldırımdan bir zarar 
gelmez. 
Doğru: Yıldırım yağışın 15-20 kilometre uzağına kadar 
düşebilir. 

Yanlış: Lastik  tabanlı ayakkabılar veya lastik 
tekerlekler sizi yıldırımdan korur. 
Doğru: Lastik  tabanlı ayakkabılar veya lastik 
tekerlekler yıldırımdan KORUMAZLAR. Diğer 
yandan, metale temas etmediğiniz sürece çelik gibi 
sert malzemeden yapılmış araçlar yıldırıma karşı 
korunmayı artırır. 
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Şimşeğin ve yıldırımın çakış anı ile 
gök gürültüsünün duyulma anı arasındaki 
zaman farkından fırtınanın kaç km uzakta 
olduğunu hesaplayabilirsiniz. Işık sesten 
daha hızlı hareket ettiğinden şimşek veya 
yıldırımın çakışını gök gürültüsü sesinden 
daha önce görürsünüz (Resim 4).

• Yıldırım ya da şimşeği görün.
• Gördüğünüz andan itibaren bir, iki, üç, 

dört diyerek saymaya başlayın.
• Gök gürültüsünü duyduğunuz anda 

durun. 

Soru: Kaça kadar saydınız? Saydığınız 
son rakamı üçe bölerseniz şimşek ya 
da yıldırımın sizden uzaklığını kilometre 
olarak bulursunuz. 

Soru: Fırtınanın size yaklaştığını 
veya sizden uzaklaştığını da belirleyebilir 
misiniz?
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Yıldırımdan korunmak için 30/30 
kuralını şu şekilde uygulayabilirsiniz.

• Yıldırım ya da şimşeği görün.
• Gördüğünüz andan itibaren saniye 

tutmaya başlayın.
• Gök gürültüsünü duyduğunuzda 

saatinize bakıp kaç saniye geçtiğini 
belirleyin (Resim 4):

1. adım: Yıldırım ya da şimşek ile 
gök gürültüsü arasında otuz saniye veya 
daha az bir zaman geçmişse hemen içeri 
girmelisiniz.

2. adım: Son gök gürültüsünden 
beri yıldırım, şimşek görmediğiniz ya 
da gök gürültüsü duymadığınız süre 
otuz dakika veya daha uzun bir süre ise 
yıldırım tehlikesi geçmiş demektir. Dışarı 
çıkabilirsiniz. 

Resim 4
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7.2. Seller
Sel, ülkemizde en sık görülen doğal afetlerden 

biridir. Her kentte ve bölgede meydana gelebilir. 

Sel şu durumlarda oluşur:

• Şiddetli yağmurlarda 

• Dereler, çaylar ve nehirler taştığında 

• Denizler büyük dalgalar ile kıyıları su altında 
bıraktığında

• Karlar çabuk eridiğinde 

• Barajlar ya da setler yıkıldığında 

Seller, 1-2 cm derinlikte olabileceği gibi bir evin 
çatısını geçebilecek kadar derin de olabilir. Seller 
ile sadece etrafı su basmaz; aynı zamanda sel ile 
beraber akan çamur ve diğer diğer maddeler de büyük 
problemlere neden olur. Seller, genellikle geceleri 
daha çok can ve mal kaybına neden olur (Resim 5). 

Seller; bina, bahçe ve tarlalara zarar verebildiği 
gibi erozyon, ormansızlaşma gibi sorunlara da yol 
açar. Elektrik, gaz ve su şebekeleri ile birlikte ulaşım 
sistemlerinde hasara neden olabilir. Sel sularına giren 
çocuklar sulara kapılarak boğulabilir. Sel tehlikesini 
dikkate almadan kurulan yerleşim bölgeleri bu 
doğa olayının sık sık bir afete dönüşmesine neden 
olabilmektedir. 

Resim 5
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Seller, her zaman yağmur yağan yerlerde 
görülmez. Tüm gün boyunca güneşli olan bir yer, 
uzaklardan gelen sel suları tarafından zarar görebilir. 
Bu nedenle, meteorolojik uyarılara ve gök gürültülerine 
güneşli günlerde bile dikkat etmeliyiz. Sellere karşı 
hazırlıklı ve sellerden korunma konusunda da bilgili 
olmalıyız.

Seller, oluşum süreleri bakımından sel ve ani sel 
olarak ikiye ayrılır. Kısa süre içinde oluşan sellere ani 
seller denir. Akarsuların su düzeyi şiddetli yağışların 
başlamasından sonraki bir saat ya da daha kısa bir 
süre içinde çok hızlı bir şekilde yükselebilir. Özellikle 
ani sellerde, dere ve nehirlerin aşağı kısımlarında 
yaşayanların uyarılması ve bu bölgelerin boşatılması 
için en fazla bir saatlik bir süre vardır. Bu yüzden, bu 
bölgelerde yaşayanların olası bir sel tehlikesi karşısında 
bölgeyi en geç bir saat içinde boşaltabilecek şekilde 
hazırlıklı olması gerekir. 

Sel ihbarları iki aşamalı yapılabilir:
1. Sel veya ani sel gözetlemesi (izlenmesi): 
 “Belirtilen süre içinde, gözetleme alanındaki suların 

taşarak alçak yerleri basma ihtimali var, hazırlıklı 
ol!” anlamındadır. 

2. Sel veya ani sel uyarısı: 
 “Sel şu an oluşmakta veya her an oluşabilir, derhâl 

önlemini al!” anlamındadır. Ayrıca yerel yönetimler 
sizi bu konuda sivil savunma sirenleri ile de 
uyarabilir. 

Sel uyarısı yapıldığında dere yatakları gibi sel 
tehlikesindeki yerler anında terk edilmelidir. Önceden 
sel gözetleme uyarısı ile bilgilendirilmiş insanlar, 
bu tehlikeye karşı hazırlıklı olduklarından paniğe 
kapılmadan tehlike bölgesinden uzaklaşabilirler. 

Sel uyarısı ile bulunduğunuz bölgeyi boşaltmanız 
istenebilir. Böyle bir uyarı duyarsanız, bir büyüğünüze 
söyleyerek varsa hayvanlarınızın güvenliğini sağlayın. 
Etrafınızda bu konuyu konuşacak bir büyüğünüz yoksa, 
hemen yüksek bir yere çıkın (Resim 6).

Resim 6
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Kitabınızın bu bölümündeki bilgilerden 
ve aşağıda verilen haberlerden yararlanarak            
selden korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili 
büyüklerinize bir mektup yazın.

• Antakyalı yine hatalı yapılaşmanın bedelini 
ödedi. Dere yataklarına yapılan kaçak yapılar 
sel sularıyla yıkıldı. Selin zararı on milyon TL 
olarak hesaplandı. 

• Erzurum’da büyük emek sarf ederek yetiştirdiği 
elma, armut, şeftali, iğde ve kavaktan oluşan 
dört bin adet ağacı sel sularına kapılan iş 
adamı, bahçesinin sigortası da olmadığı için bu 
ağaçları yeniden dikecek olanağının olmadığını 
söyledi.

• Mersin’deki selden sonra geride kalan su 
birikintilerinde oynayan çocuklar sel sularına 
karışan lağım suları nedeniyle mikrop kaparak 
hastalandılar.  Ateşleri çok yükselen çocuklar 
hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavi sonucunda 
evlerine dönen çocuklar doktorlara teşekkür 
etti.

• Sel felaketi sırasında fişte unutulan elektrik 
süpürgesi yüzünden bir itfaiyeci elektrik 
çarpması sonucu yaralandı.  Sel sularının girdiği 
odada fişte bırakılan elektrik süpürgesinden 
civardaki sulara elektrik yayıldığını belirten 
yetkililer, sel öncesinde ve sırasında evler 
tahliye edilirken  elektrikli araçların prizde takılı 
bırakılmamasını istedi.

• Yaşanan sel felaketi ile Karadeniz Bölgesi’ndeki 
çay fabrikaları sular altında kaldı, milyonlarca 
maddi zarar oluştu.  Plansız, projesiz dere 
yataklarına yapılan evlerin, toprağı, ormanı 
bilinçsizce kullanmanın, alt yapıdan yoksun inşa 
edilen yerleşimlerin doğal afetlere davetiye 
çıkardığı belirtildi.

Bilgili ve sakin ol ki
zarar görme!

Afet anında, paniğe kapılmak kolaydır. Yıldırım, 
şimşek ve kuvvetli rüzgârlar insanları korkutur. Fakat 
gerçek tehlikeyi, sel suları, devrilen ağaçlar, duvarlar 
ve elektrik direkleri, kopan elektrik kabloları, gaz ve 
elektrik kaçakları oluşturur. Özellikle sel öncesinde, 
sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler 
konusunda bilgilenmek büyük önem taşımaktadır.

Sel, önemli doğal afetlerdendir. Sel hakkında ve 
selden korunmak konusunda bilgili olmalısınız. “Daha 
önce burada hiç sel olmadı” demeyin. Sel, hemen her 
yerde görülebilen afetlerdendir. Selden kaynaklanan 
ölümler en çok geceleri, dere yataklarında ve sel 
sularına kapılan otomobillerin içinde olmaktadır.
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...ÖNCESİNDE 

Selden korunmak için öncelikle şunları 
hatırlayın ve büyüklerinize hatırlatın:

• Sel yataklarına yerleşilmemesi, kamp kurulmaması, 
otomobil park edilmemesi konusunda büyüklerinizi 
uyarın.

• Bulunduğunuz noktanın sele uğrama riskini 
büyüklerinizden öğrenin. Bölgedeki sel uyarı 
işaretlerini ve yerel erken uyarı sistemlerini öğrenin.

• Büyüklerinize evinizin sigortasının olup olmadığını 
sorun.

• Sel tehlikesi olduğu zamanlarda varsa otomobilinizin 
yakıt deposunu doldurmaları için büyüklerinizi 
uyarın.

• Kullanma amacıyla temiz banyo küvetine ve kaplara 
su doldurmalarını büyüklerinize anımsatın. 

• Bina dışındaki malzeme ve eşyaları içeriye taşımaları 
veya onları bağlamaları için büyüklerinizle konuşun. 
Zaman varsa ve güvenliyse, dışarıdaki veya 
bahçedeki eşya ve oyuncaklarınızı içeri alın. Ayrıca 
önemli eşyalarınızı yükseklere koyun.

• Elektrikli ev aletlerini fişten çekin. Şalterleri ve 
vanaları kapatmalarını büyüklerinizden isteyin.

• İstenildiğinde (daha önce belirlenen yollardan) 
daha yüksek ve güvenli yerlere kaçmaya hazır olun 
(Resim 7).

• Hava durumu raporlarını ve haberleri sürekli izleyin.

• Bina içinde ve dışında sel basma tehlikesinin az 
olduğu yüksek ve güvenli yerleri büyüklerinizden 
öğrenin.

• Acil durum haberleşme ve toplanma planını 
uygulayın. 

Resim 7
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SIRASINDA!
• Hiçbir zaman akan sel sularında yürümeyin. 

Büyüklerinize de sel sularına otomobil ile 
girilmemesi gerektiğini söyleyin. Aniden sel suları 
ile karşılaşırsanız durun, geri dönün veya başka 
bir yöne gidin. 

• Yalnızca bir karış yüksekliğindeki sel suyu bile 
ayaklarınızı yerden kesip sizi düşürebilir. Selden 
korunmak için derhâl sel bölgesini terk edin.

• Otomobiller diz seviyesine kadar yükselmiş sel suyu 
tarafından sürüklenebilir. Otomobilinizin etrafında 
sel suları yükseliyorsa, otomobili hemen terk edin.

• Ani sellerde sular, iri kayaları yuvarlayabilir; 
ağaçları, binaları ve köprüleri yıkabilir. Sel suları, üç  
ila altı metrelik yüksekliğe ulaşabilir, öldürücü çamur 
ve diğer doğa kalıntılarını beraberinde getirir. Ani 
sellerde en iyisi, en küçük bir işaret veya uyarıda 
hemen ve hızla yüksek yerlere kaçmaktır.

• Pilli radyodan hava durumu raporlarını ve haberleri 
dinlemeye devam edin.

• Size bağımlı kişileri, engellileri ve hayvanları 
unutmayın. Gerektiğinde büyüklerinizden yardım 
isteyin.

• Gereksiz yere telefonu kullanmayın.

• Kopmuş elektrik telleri ile temas hâlinde olabilecek 
su birikintilerinden, bahçe çitlerinden, ağaçlardan 
ve diğer ıslak cisimlerden uzak durun. 

• Dibi görünmeyen sel sularına girmeyin. Su 
birikintilerinin çevresinde, mazgalların etrafında, 
kuru vadi gibi yerlerde oynamayın.

• Kestirme yolları değil, önceden belirlenmiş kaçış 
yollarını kullanın.

SONRASINDA...
• Pilli radyonuzu hep yanınızda taşıyın; böylelikle 

neler olduğundan haberdar olursunuz.

• Sel sularından uzak durun; zehirli maddeler içeriyor 
olabilir.

• Unutmayın, sel suları çekilmeye başlamadan önce 
tehlike geçmiş sayılmaz.

• Yerel yönetim tarafından izin verilmedikçe evinize 
dönmeyin. Merak gidermek için afet bölgesine 
gitmeyin.

• Binanız hâlâ su ile çevrili ise içine girmeyin.

• Komşularınıza, sizden küçük çocuklara, yaşlı ve 
engellilere yardım edin.
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• Binanıza girmeden önce binanın temelden çatıya 
kadar çökme ve yıkılma tehlikesi için kontrol 
edilmesini bekleyin. Ayrıca bölgedeki heyelan 
tehlikesini de göz önünde tutun.

• Gaz kaçaklarını, yanıcı ve parlayıcı maddeleri 
düşünerek bina içlerini araştırırken meşale, çakmak 
ve mum gibi aydınlatma araçları yerine ışıldak veya 
pilli el fenerleri kullanın.

• Sel temizliği yapılırken; elektrik çarpması, 
karbonmonoksit zehirlenmesi, adale incinmesi, 
solunum zorlukları, kimyasal maddeler ile kirlenme, 
yangın, boğulma vb. olaylar yaşanmaktadır. Bu 
konuda büyüklerinizi dikkat etmeleri için uyarın.

• Gaz borularında kırık ve patlaklar yangın tehlikesi 
oluşturur. Su altında kalmış elektrik kabloları ve 
elektrikli araçlar olup olmadığının kontrol edilmesini 
bekleyin.

• Sel suları ile evinize taşınabilecek olan kimyasal 
maddeler ve zehirli yılanlara dikkat edin. Gerekiyorsa 
büyüklerinizin birikintileri uzun bir sopa ile kontrol 
etmelerini isteyin.

• Şehir elektriği kesilmiş, ışıklar veya lambalar 
donuklaşmış ya da titrek bir hâl almış ise, tüm 
elektrikli aletleri kapatın. Sadece bir lambayı açık 
tutun.

• Kopmuş hiçbir kabloya dokunmayın. Yere değen 
elektrik kablolarından uzak durun; elektrik çarpabilir. 
Elektriğe kapılmış kimselere dokunmayın; elektriği 
kesmek için büyüklerinizden yardım isteyin.

• Sel yolun bir kısmını sürükleyip götürmüş veya 
çökertmiş olabilir. Su ile kaplanmış yollara girmeden 
önce büyüklerinizin suyun derinliğini kontrol 
etmesini bekleyin.

• Eğer suyun içinden gitmek zorundaysanız, suyun 
durgun olduğu yerlerden yürüyün. 

• Selden etkilenmiş yiyecekleri, sel suları ile taşınmış 
sebze ve meyveleri yemeyin. Varsa şişe suyundan 
başka su içmeyin.
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Çocukların sel sularına girmemesi 

gerektiğini anlatan bir afiş hazırlayın.

Afişiniz resim ile birlikte kısa ve öz bir 
cümle içermelidir.
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Trabzon Değirmendere kıyısındaki üç yerleşim 
yeri sel suları nedeniyle boşaltılacaktır. 
Bu yerler: Maçka İlçesi (8.000 nüfuslu), 
Mataracı Köyü (3.000 nüfuslu) ve Bağışlı 
Köyü (2.000 nüfuslu) (Rakamlar hayalidir)

a) Kaç kişi tahliye edilmiştir?

b) Tahliye edilenlerin tam olarak dörtte biri 
Kızılay çadırlarına yerleştirilmiştir. Çadırlarda 
kaç kişi vardır?

c) Yerleşim yerlerinin nüfusunu aşağıda sütun 
grafiği şeklinde  gösteriniz.

Nüfus

     x (1000)

  Maçka    Mataracı    Bağışlı        Yerleşim                       
    İlçesi       Köyü         Köyü             Yeri
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İki kişi etkinliği başlatmak için gönüllü 
olun. Yaşlı kişilermiş gibi rol yaparak ve 
geçmişte yaşanan hayali bir sel afetini öykü 
tamamlama yoluyla canlandırın. 

Aşağıdaki konuşmayı sürdürebilir ya da 
kendiniz başka bir başlangıç yapabilirsiniz.  
Ancak sel bölümünde öğrendiklerinizi 
kullanarak  tamamen doğaçlama yapmalısınız.  
Örneğin; 

1. öğrenci : “Bir haftadır yağmur yağıyordu.” 
    der.
2. öğrenci : “Evet o gün karşı dağları kapkara 
    bulutlar kaplamıştı. Görülmemiş bir   
    yağmur yağıyordu.” der.
3. öğrenci :.....................................................
.......................................................................
.......................................................................

Oyunun sonunda tüm sınıf seli görmüş 
yaşamış insanların yüz ifadeleriyle ortak bir 
fotoğraf pozu verir; fotoğraf anında donup 
kalır.

y
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Bu oyunu oynamadan önce sel sırasında yapılması gereken maddeler örnek 
olarak sizin için kısa cümleler hâlinde sloganlara dönüştürülmüştür. 

  1.  Sel sularına girme!
  2.  Sel sularında oynama!
  3.  Sel sularını içme!
  4.  Yüksek yerlere kaç!
  5.  Telefonu gereksiz kullanma!
  6.  Elektrik tellerinden uzak dur!
  7.  Dibi görünmeyen sulara girme!
  8.  Haberleri dinle!
  9.  Komşularını unutma!
10.  Kaçış yollarını kullan!

Oyunu aşağıdaki gibi geliştirebilirsiniz:
1. Sel sırasında dikkat edileceklerin listesine bakın.
2. Sınıf onar kişilik gruplara bölünür.
3. Gruptaki her bir öğrenci, listeden bir maddeyi alarak onu öğrenir.
4. Her grup bir top alır ve bir çember oluşturur. 
5. Gruptan birisi sel sırasında yapılması gereken işlerden birini söyler söylemez 

topu havaya atar ve kenara çekilir.  Söylediği maddenin sahibi topu tutmak 
için koşarken diğerleri de kaçar.

6. Topu tutan “istop” diye bağırır ve tüm öğrenciler donar.
7. Topu tutan, donanlardan birine topu atar.
8. Topun çarptığı kişi, sel konusunda yapılması gerekenlerden birini söyler. 

Söyleyemezse topu atma sırası ona geçer. Hareket tekrarlanır.
9. Topun isabet ettiği öğrenci, aynı maddeyi ancak bir kez 
 söyleyebilir. İkinci kez yine top isabet ederse farklı bir
 maddeyi söylemesi gerekir. Aynı maddeyi söylerse
 topu atma sırası ona geçer.

KIZILAY HEP YANIMIZDA!
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8. HEYELANLAR VE
 ÇAMUR AKINTISI 

8.1 Heyelanlar
Heyelanlar; kaya, toprak vb. maddelerin yamaç 

aşağıya kaymasıyla oluşur (Resim 1). Bu kaymalara; 
depremler, bitki örtüsünün tahribatı, insanların yer 
yüzeyinde yaptığı değişiklikler, volkan patlamaları, 
aşırı yağışlar ve deniz dalgaları neden olabilir. 

Bazı heyelanlar büyük bir hızla, bazı heyelanlar 
da daha yavaş oluşur. Heyelanlar yeryüzünde çok 
sık meydana gelirler ve yeryüzünün aşınmasında 
önemli rol oynarlar. Büyük heyelanlar, aynı zamanda 
yerde derin izler bırakır. Yamaçlarda oluşan çatlaklar, 
eğilen ağaçlar, direkler ve duvarlar, kaya ve toprağın 
aşağı doğru yavaşça kayması bir heyelana dair uyarı 
işaretleridir.

Genel olarak heyelan terimi ile açıklanan kütle 
hareketleri; heyelanlar, göçmeler ve toprak kaymaları 
olmak üzere üçe ayrılabilir.

Resim 1
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Resim 2: Heyalan

Heyelanlar: Yağmur suları, heyelan oluşumunda 
hazırlayıcı rol oynar. Asıl heyelan kütlesi, suyun da 
etkisiyle kayganlaşan zemin üzerinde hareket ederek 
hızla yer değiştirir. Bu tip heyelanlar ülkemizde 
sık sık meydana gelir. Ülkemizde meydana gelen 
heyelanların en büyükleri genellikle çok yağışlı, killi 
taşların bulunduğu ve eğimin fazla olduğu Kuzey 
Anadolu dağlık alanında oluşmuştur. Geyve, Ayancık, 
Sinop çevresi, Maçka, Of-Sürmene ve Trabzon-Sera 
heyelanları bunların başlıcalarındandır (Resim 2).

Resim 3: Göçme

Göçmeler: Yamaçların alt kısımlarının akarsular, 
dalgalar gibi etkenler tarafından fazlaca aşındırılması 
sonucunda üst tabakanın göçmesi şeklinde oluşmaktadır  
(Resim 3).
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Buradan anlaşılacağı üzere toprak kaymaları 
heyelandan daha yüzeyseldir. Bu kütle hareketleri en 
yaygın olarak yağışlı bölgelerimizdeki eğimli yerlerde 
görülmektedir (Örneğin; Karadeniz Bölgesi).

8.2. Çamur Akıntısı

Çamur akıntısı; çamur, taş ve diğer kalıntıların 
bir nehir gibi akmasıdır. Şiddetli yağışlar veya hızlı 
kar erimesi sonucu biriken suyun hızla harekete 
geçmesiyle çamur akıntıları oluşmaktadır. Bu 
akıntılar yamaçlardan veya rastladıkları kanallardan 
aşağıya doğru hızla hareket ederler. Çamur akıntısı 
kaynağından çok uzağa gidebilir, karşısına çıkan ağaç, 
otomobil ve diğer cisimleri de içine alarak ve çoğalarak 
akarlar.

Çoğunlukla vadi ve boğaz gibi kanallarda akan 
çamur akıntıları, daha çok sel yataklarına doğru yayılır. 
Çamur akıntıları genellikle daha önce oluştukları 
yerlerde meydana gelir. 13 Temmuz 1995’teki 
Senirkent çamur akıntısı, ülkemizde son yıllarda 
görülmüş önemli afetlerden biridir.

Heyelanlar ve çamur akıntıları;
• Geniş bir alanda zarara neden olabilir.
• Binalara ve evlere de zarar verebilir. 
• Elektrik hatlarını koparabilir; su, gaz ve kanalizasyon 

borularını kırabilir. 
• Yanlış arazi kullanımından da kaynaklanabilir.
• Daha önce oluştukları yerde tekrar oluşabilir.
• Şiddetli yağış veya karın erimesi ile ilişkili olarak da 

meydana gelebilir.
• Kara ve demir yollarında büyük zararlara yol açabilir. 

Resim 4: Toprak Kayması

Toprak Kaymaları: Çamur akıntılarına benzer. 
Çok yavaş oluşmaları, belli bir akma yatağına bağlı 
olmamaları ve içerdikleri yağmur suyunun çok daha 
az olması gibi farklar nedeniyle çamur akıntılarına 
benzemezler. Toprak kaymaları, yağmur suyu ile 
doygun hâle gelen ve bu şekilde kayganlaşan yüzey 
topraklarına sahip yamaçlarda oluşur (Resim 4).
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... ÖNCESİNDE
Heyelan öncesinde aşağıdaki belirtiler 
görülebilir:

• Arazide daha önce olmayan kaynak suları çıkması, 
suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması,

• Arazide veya yollarda çatlakların, yarıkların veya 
açılmaların oluşması,

• Bina temelleri altında çatlama, yarılma veya 
ayrılmalarla, bina döşemelerinde ve duvarlarda 
sürekli genişleyen çatlakların oluşması,

• Yeraltı su borularında sızıntıların ve kanalizasyon 
kanallarında kırılma ve çatlakların oluşması,

• Telefon direklerinde, çitlerde ve ağaçlarda yamaç 
aşağı eğilme ve yatmaların gözlemlenmesi,

• Tel veya ahşap çitlerde yer değiştirmelerin 
görülmesi,

• Daha önce o bölgede heyelan meydana gelmiş 
olması.

 Özellikle sürekli veya sağanak yağışların 
meydana geldiği aylarda, arazide ve evlerde bu 
belirtiler görüldüğünde, evler hızla boşaltılmalı ve 
hemen muhtar ya da kaymakam gibi yetkililere haber 
verilmelidir. Bu nedenle, yukardaki belirtilerden birini 
görürseniz siz de büyüklerinize haber verin.

 Heyelanlar, normal şartlarda yavaş gelişen 
doğal afetlerdir. Ancak çok dik yamaçların üzerine 
inşa edilen binalar ve yamaçların altındaki evler ani 
gelişen heyelanlara maruz kalabilirler.

SIRASINDA! 
Kapalı alandaysanız

• Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak 
için yeterli vaktiniz yoksa içeride kalın.

• Sağlam eşyaların altında Çök-Kapan-Tutun 
hareketini uygulayın (Resim 5).

• Hissettiğiniz hareket sona erinceye kadar yerinizden 
ayrılmayın.

Resim 5
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Açık alandaysanız KAÇIN!

Kaçamıyorsanız

• Toprak kaymasının veya çamur akıntısının geldiği 
yolun üzerinde durmayın.

• Tehlike anında heyelan veya çamur akıntısının 
yolundan uzak durarak hemen mümkün olduğu 
kadar yükseklere doğru uzaklaşın ve toprak 
kayması olduğunu çevrenizdeki insanlara söyleyin 
(Resim 6).

• Çamur ve moloz akmasından kaçabilecek zamanınız 
veya etrafınızda arkasına saklanabileceğiniz sağlam 
bir şey yoksa olduğunuz yerde Çök-Kapan-Tutun 
hareketi ile mutlaka başınızı ve boynunuzu koruyun.

• Heyelanın başladığını fark ettiğinizde eğer mümkünse 
çevrenizde yaşayan insanları, komşularınızı toprak 
kaymasına karşı uyarın.

Resim 6
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SONRASINDA...
• Her şeyden önce güvencede olduğunuzdan 

emin olun. Eğer gerekiyorsa, tehlikeli bölgeden 
uzaklaşarak kendinizi güvenceye alın.

• Yakınınızda bulunan elektrik, gaz ve su kaynaklarını 
hemen kapatın veya bunları yapmalarını 
büyüklerinizden isteyin. Çevrenizde gaz kaçağı 
olmadığından emin olana kadar bulunduğunuz yeri 
kibrit veya diğer yanıcı maddelerle aydınlatmaya 
çalışmayın. 

• Çevrenizi kontrol edin. Yaralı veya yardıma muhtaç 
kişiler varsa ve yangın veya yeni bir çamur akıntısı 
gibi bir tehlike yoksa, onları yerlerinden oynatmayın. 
Yetişkinlere haber verin ve onlardan yardım isteyin.

• Telefonları gereksiz yere meşgul etmeyin. 

• Tehlikeli duvarlar, çatılar ve bacalara karşı 
çevrenizdekileri uyarın ve bunların etrafında 
dolaşmayın, oynamayın.

• Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla 
size yapılacak uyarıları dinleyin ve söylenenleri 
uygulayın.

• Cadde ve sokakların acil yardım araçları için boş 
bırakılması gerekiyor; oralarda oynamayın.

• Eşya ve oyuncaklarınızı almak için zarar görmüş 
binalara girmeyin.
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5-6 kişilik gruplar oluşturun.  

Kitapta heyelan belirtileri, heyelan 
sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler 
konusunda anlatılanlardan yararlanarak 
bir radyo ya da televizyon haber programı 
hazırlayın.  

Programda heyelan belirtilerinden söz 
edin ve heyelan tehlikesi olan bölgedeki 
insanlara ne yapmaları gerektiğini anlatın.
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Yaşadığınız yerde heyelan tehlikesi varsa 
çevrenizdekilere yardımcı olun. Bunun için 
heyelan tehlikesine özel bir gazete hazırlayın. Bu 
özel gazete için işte size bazı öneriler:

• Heyelan tehlikesi bulunan bölgede yaşayanlara 
gerekecek Acil Durum Telefon Rehberi 
hazırlayıp gazetenizde bir kutu içinde verin.

• Bulunduğunuz mahallenin muhtarı veya ilçenin 
kaymakamı ile bölgenizde heyelan tehlikesine 
karşı ne tür çalışmalar yapıldığını öğrenmek için 
bir röportaj yapın.

• Bölgenizde daha önce heyelan tehlikesi 
geçirmiş veya görmüş biri ile röportaj yaparak 
neler yaşadığını ve hissettiğini öğrenin.

• Sivil savunma görevlisiyle görüşerek bölgenizde 
heyelan tehlikesinde olanların bir tehlike anında 
hangi yolları takip ederek nereye gideceklerini 
öğrenin. 

• Yolları ve toplanma yerlerini bir harita üzerinde 
belirterek gazetenize koyun.
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Eviniz heyelan bölgesindeyse bir 
“Heyelandan Kaçış Planı” hazırlayın. 

• Evinizi ve etraftaki yolları kuş bakışı gösteren 
bir kroki çizin.

• Heyelan tehlikesinde evinizden ayrılıp gitmeniz 
gereken toplanma yerini belirleyin.

• Gideceğiniz yere ulaşmak için iki farklı yol 
saptayın. Yolların biri kapalı ve kullanılmaz hale 
gelince diğerini kullanarak toplanma yerine 
gidebilmelisiniz.

• Heyelandan kaçış planı üzerinde toplanma 
yerinizi de anlaşılır bir şekilde işaretleyin.

• Şimdi evinizden itibaren toplanma yerlerine 
kadar izlenecek olan iki yolu da oklarla farklı 
renkler kullanarak gösterin.

• Büyüklerinizden izin alarak evinizin uygun bir 
yerine planınızı yapıştırın.
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Yandaki soruları önce yetişkinlere 
sorun. Sonra bir de bu soruların yanıtlarını 
bulmak için evinizi ve evinizin etrafını 
kontrol edin. Eğer şüpheli bir şey görürseniz 
büyüklerinizi o konuda hemen bilgilendirin.

Heyelan ve çamur akıntıları yamaçlarda ve 
çukurlardaki binalarımız için dikkate alınması gereken 
afetlerdir. 

•  Heyelanların binalarda ve arazide kendine özgü 
bazı belirtileri vardır. Aşağıdakileri kontrol ederek 
“Heyelan Tehlike Avı”na çıkın. Bakalım sizin eviniz 
için bu işaretler var mı?

•  Eviniz eğimli bir arazi üzerinde veya çukur bir yerde 
mi? 

•  Evinizin bulunduğu yerdeki yamaçlarda çatlaklar 
var mı? 

•  Evinizin bulunduğu yamaçlardaki ağaçlar, çitler, 
direkler veya duvarlarda bir eğilme var mı? 

•  Evinizin bulunduğu yamaçlarda bükülme, bel verme, 
çökme veya kabarma var mı?

•  Evinizde kapılar veya pencereler sıkışmaya başladı 
mı? 

•  Sıvalarda yeni çatlaklar oluşuyor mu? Bahçe 
duvarları, dış merdivenler binanızdan uzaklaşıyor 
mu?
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Bu oyunu oynamadan önce heyalan sırasında yapılması gereken maddelerin 
her birini sınıfça tartışarak kısa cümleler hâlinde sloganlara dönüştürün.

1. Sınıf mevcuduna göre her öğrenciye bir madde verilir veya öğrenci sayısı madde 
sayısından fazlaysa aynı madde birden fazla öğrenciye verilebilir.

2. Öğrenciler  verilen madde ya da maddeleri fişe yazar.  

3. Ayrıca heyelan konusunda yapılması gerekenleri içeren  maddelerin tümü bir 
kâğıda yazılır ve okul bahçesine çıkılır. 

4. Bir gönüllü ebe olur.  

5. Geriye kalan tüm öğrenciler aralarına başkasının giremeyeceği şekilde bir 
çember oluşturarak otururlar.  

6. Ebe heyelan sırasında yapılması gerekenler listesini eline alır ve  bunlardan 
üçünü söyler. 

7. Söylenen bu maddelerin fişlerine sahip olan kişiler ayağa kalkar ve ebenin 
arkasında tren oluşturur. 

 

8. Ebe  çemberin iç kısmında tren hâlinde takip eden öğrencilerle birlikte bir kez 
zıplar, sonra yapılması gereken işlerden birini okur.  Sonra tekrar zıplar ve tekrar 
okur. Herkesin ebeyi dinlemesi gerekir.

9. Ebe arada yapılmaması gereken bir şey söyler. (Örneğin, heyelan sırasında 
heyelana bakarak resim yapılır gibi anlamsız şeyler) Tüm sınıf

 “Heyelan!” diye bağırır. Ebe ve  arkasındakiler, çemberde
 ayağa kalkanlardan boşalan yerlere koşar.
 Yer bulamayan ebe olur ve oyun devam eder.

KIZILAY HEP YANIMIZDA!
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9. GÜNEŞLENME VE 
    SICAK HAVA DALGALARI

 

9.1. Güneşlenme
Yaz gelip havalar çok ısındığında sıcaklar bizi 

bunaltır. Güneş cildimizin rengini koyulaştırır, bazen 
cildimizi yakıp su toplamasına ve acı veren güneş 
yanıklarına neden olur. Sıcak havalarda bunaldığımız 
zamanlar biraz serinlemek için dereye, denize veya 
havuza gidenlerimiz olur. Dışarısı aşırı sıcak ve 
güneşliyken ister yüzelim, ister başka bir amaçla 
dışarıya çıkmış olalım, birkaç basit kurala uyarak hem 
güneşten yararlanabilir hem de sağlığımızı koruyabiliriz 
(Resim 1).

Cilt, insan vücudundaki en korumasız ve en 
büyük organdır. Biraz güneşlenme hoştur, ama aşırı 
güneşlenme cildimiz için tehlikeli olabilir. Güneşin 
mor ötesi ışınları, cildimizde güneş yanığı gibi hemen 
görülen kötü etkilere neden olabilir. Ayrıca cilt kanseri 
gibi sorunlara da yol açabilir. Güneşin mor ötesi ışınları 
UV (Ultra Viyole) olarak adlandırılır; A, B, C olmak 
üzere üç tipi vardır. UVA güneş alerjisine neden olur, 
camdan geçebilir ve en az zararlı ışındır. UVB de güneş 
yanıklarına neden olur fakat camdan geçemez. UVB 
ışını ozon tabakası tarafından tutulur ve zararlıdır. 
UVC ise, ozon tabakası tarafından geçirilmez ve en 
çok zarar veren ışındır.

Aşırı güneşlenmenin neden olabileceği 
sağlık sorunları

• Güneş çarpması
• Güneş yanıkları ve lekeleri
• Ciltte kırışıklar ve erken yaşlanma
• Gözlerde katarakt
• Cilt kanseri
• Bağışıklık sisteminin zayıflamasıResim 1
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İnsanların birçoğu yaşamlarında maruz 
kaldıkları toplam güneş ışığının % 80’ini 18 yaşına 
kadar almaktadır. Bu da özellikle çocukların bazen 
aşırı güneşlenebildiğini göstermektedir. Ayrıca, 
çocukluğumuzdaki ciddi bir güneş yanığı, ileriki 
yaşamımızda cilt kanserine yakalanma riskimizi de 
artırmaktadır. 

Cilt kanseri riskinde şunlar etkili olabilmektedir: 
• Güneşin altında kalma süresi,
• Cildin ne kadar hassas olduğu,
• Ailede cilt kanseri görülmesi.

Genel inanışın tersine, rüzgar veya sıcak hava 
cildinizi yakmaz. Bronzlaşmak ve güneş yanığı, güneş 
ışınlarına ne kadar maruz kalındığına, güneş ışınlarının 
geliş açısına ve derinin hassaslığına bağlıdır. (Havanın 
durumunu da buna eklememiz gerekir, çünkü 
bulutlu, kirlenmiş bir gökyüzü, güneş ışınlarını süzüp 
zayıflatabilirken dağlar ve yaylalar gibi yüksek yerler 
güneş ışınlarının etkisini artıracaktır.) Bu nedenle, 
yaylada ve dağda olanlar da en az deniz kenarındakiler 
kadar güneş yanığından korunmalıdır. 

Çocukluk, sağlıklı bir yaşam için iyi alışkanlıklar 
edinip uygulamanın en iyi zamanıdır. Bunun için, 
güneşlenme ile ilgili verilen bilgileri ve güvenli 
davranışları iyice öğrenmelisiniz. Öğrendiklerinizi 
arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla da paylaşıp hep 

beraber uygulayın. Birkaç basit önlemi bir arada 
uygulamakla güneşin tehlikeli mor ötesi ışınlarının 
cildiniz ve gözleriniz başta olmak üzere sağlığınıza 
zarar vermesini önleyebilirsiniz.

Güneşli bir günde dışarı çıkarken güneş 
kremi sürün. 
Güneş koruma faktörü (GKF), UVB ışınlarına 

karşı kremin koruma derecesini gösterir. Bu nedenle, 
güneş kremlerinin hem UVA hem de UVB için koruma 
sağladığından emin olun. Ayrıca beyaz tenliler için on 
beşten daha yüksek GKF gerekebilir. Koruyucunun, 
etkisini gösterebilmesi için güneşe çıkmadan otuz 
dakika ile bir saat öncesinde sürülmesi gereklidir. 
Eğer yüzüyorsanız veya terliyorsanız bunu iki saatte 
bir tekrarlayın. Unutmayın, sudan korunmalı güneş 
kremleri de terin veya suyun havlu ile silinmesi ile 
çıkar. Dokuz aydan daha küçük bebeklere güneş 
kremi sürülmemeli, onlar içeride, gölgede tutulmalı ya 
da mutlaka bir cilt doktoruna danışılmalıdır. Güneşten 
korunmak için yazın cilt yüzeylerine krem sürülmesi de 
tek başına yeterli değildir. 

Öğle güneşinden kaçının. 
Güneş ışınlarının dik geldiği saat 11:00 ile 16:00 

arasında mümkün olduğu kadar güneşten uzak durun. 
Diğer zamanlarda da yirmi dakikadan fazla güneşte 
kalmayın. 
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Resim 2

9.2. Güzel Havalar ve Nem
Bildiğiniz gibi güneş ışınları önce yer yüzeyini 

ısıtır. Isınan yer yüzeyi kendisiyle temas eden havayı, 
hava da bizi ısıtır. İnsan vücudunun hissettiği sıcaklık, 
gerçek hava sıcaklığından farklı olabilir. Vücudumuz 
için buharlaşma bir soğuma işlemidir. Terleme 
ile meydana gelen buharlaşma ve soğuma, vücut 
sıcaklığını düzenlemenin doğal bir yoludur. Hava ne 
kadar nemli ise, buharlaşma ile meydana gelen ısı 
kaybı o kadar azalır. Sonuç olarak sıcak ve nemli 
günler, sıcak ve kuru günlere göre daha rahatsız edici 
olarak hissedilir.

Güzel havalar sizi hasta etmesin!

Her zaman gölgeyi tercih edin.
Güneşten korunmanın en iyi yollarından biri 

gölgede durmaktır. Unutma, gölgeni göremiyorsan 
gölgeye kaç! (Resim 2)

Şapka giyin.
Ancak geniş kenarlı bir şapka gözleriniz, 

kulaklarınız, yüzünüz ve enseniz gibi çok güneş gören 
yerleri koruyabilir (Resim 2).

Cildinizi koruyun.
Bol ve açık renkli, fakat sık dokunmuş kumaştan 

olan giysiler korunmak için uygundur. İnce pamuklu 
kumaşlar, ıslak tişörtler vb. giysiler ve suni ipekten 
yapılmış ürünler daha fazla UV ışınını geçirir  
(Resim 2).

Güneş gözlüğü takın.
UV ışınlarının % 99-100’ünü engelleyebilen UV 

koruyuculu güneş gözlükleri kullanın (Resim 2).

Unutmayın!
Güneşle ilgili güvenli davranışları, serin ve 

bulutlu günlerde de uygulayın. Güneşin mor ötesi 
ışınlarının % 80’i bulutlardan, UVA ışınları da camdan 
geçebilmektedir. Güneşlenirken beyaz kalmaya 
çalışın. Güneş, D vitamininin vücutta oluşumu için 
yararlıdır. Ancak bunun için cildin küçük alanlarının 
(yüz, eller, kollar gibi) kısa süreli (10-20 dakika) UVB 
ışını alması yeterlidir.



123

güneşlgüneşlenme ve
sıcak hava dalgaları

Dışarıda hava sıcaklığı ne olursa olsun, vücut 
sıcaklığımız 36.5ºC civarında olmalıdır. İnsan 
konforu için ideal ve gerekli olan hava sıcaklığı 20ºC 
civarındadır. Bundan daha düşük veya yüksek 
sıcaklığa sahip havalarda hasta olmamak için gerektiği 
şekilde giyinmeye ve diğer önlemleri almaya özen 
göstermeliyiz.

“Havadan nem kapmak” nedir? 
Yaz günlerinde havadaki nemin yüksekliğinden 

şikayet etmeyen yok gibidir. Nem, sıcak havayı daha 
sıcak hissettirir, bizi bunaltır. Nemin fazlası (% 60 ve 
üstü) gibi azı (% 30 ve altı) da bizi rahatsız eder ve bazı 
sağlık sorunlarına neden olur. Nemin düşük ya da yüksek 
olmasının belli başlı zararları şunlardır:

Düşük Nem Yüksek Nem

Burnumuzun içini 
kurutur. 

Zararlı küf ve 
mantarların üremesine 
neden olur.

Cildimizi ve gözlerimizi 
kurutur. 

Binaya ve elektrikli 
aletlere zarar verir.

Statik elektriği artırır.
Kumaş, tablo, kitap ve 
koleksiyonlara zarar 
verir.

uy
g

ul
a

m
a

   
İz

le
, h

is
se

t, 
d

üş
ün

!

Hava raporlarını beş gün boyunca izleyin 
(Resim 3). Verilen sıcaklık ve nem oranlarını 
124’üncü sayfadaki tabloya işleyin. 
Hissettiğiniz sıcaklıkla o gün havanın 
sıcaklığını ve nem oranını karşılaştırın.

Hissettiğiniz sıcaklığı “Açıklama” başlığı 
altındaki sütuna güneş çizerek gösterin. Ne 
kadar sıcak hissederseniz o kadar çok güneş 
çizin. Beş günün sonunda hangi gün daha çok 
bunalmışsınız?

Resim 3
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Tarih ve 
Gün

En Yüksek 
Sıcaklık

Nem Oranı Açıklama

Örnek:
1 Temmuz 

2010
Perşembe

35 °C % 45

   

Dikkat! Yaz mevsiminde evimizi ve eşyalarımızı 
yüksek sıcaklık ve nemden korumak zorundayız. Nemli 
havalarda halı ve kilimler havadan nem alarak kokmaya 
başlayabilir. Bu nedenle örneğin, Adana’da yazın halı 
ve kilimler yerden toplanıp kaldırılır. Kaldırılan halılar, 
kapı arkalarına konulmamalıdır. Büyüklerinize bunu 
ısrarla hatırlatın, çünkü bir deprem olduğunda devrilen 
halılar nedeniyle kapıları açmak zorlaşacaktır.

    9.3. Sıcak Hava Dalgaları
Sıcak ve nemli hava sadece bunaltıcı değil aynı 

zamanda insan sağlığı için tehlikelidir. Bu nedenle, 
sıcaklıklar 40.6ºC ve daha yüksek olduğu günlerdeki 
hava şartlarına “sıcak hava dalgası” denir. Sıcak 
hava dalgasının en az iki gün süreceği belirlendiğinde 
de halka “sıcak hava dalgası” uyarısı yapılır. Hava 
sıcaklıkları normal değerinden 6ºC ve daha yüksek 
olduğunda “aşırı yüksek hava sıcaklığı” olarak 
adlandırılır. Sıcak hava dalgası uyarısı yapıldığında ne 
tür önlemler almamız gerektiğini öğrenmeli, kendimizi 
ve ailemizi sıcak hava dalgalarına hazırlamalıyız. 
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Kırda cırcır böceğinin cırıldamasını 
sayarak hava sıcaklığının kaç derece olduğunu 
yaklaşık olarak belirleyebilirsiniz.  Saatinize 
bakın ve bu böceğin bir dakikada kaç kere 
cırladığını sayın. 

Bu sayıyı ikiye bölün ve dokuz ekleyin. 
Sonra bu  sonucu tekrar ikiye bölün. 
Böylece hava sıcaklığını yaklaşık olarak 
hesaplayabilirsiniz. Şimdi bulunduğunuz 
yerdeki hava sıcaklığını bir de termometre 
ile ölçün. Termometre ile ölçtüğünüz hava 
sıcaklığını, hesapladığınız ile karşılaştırın. 
Hesabınız ne kadar doğru?
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Sıcak hava dalgalarından korunmak için

Resim 4

• Günün en soğuk zamanı sabah 04:00 ile 07:00 
saatleri arasıdır. Saat 11:00 ile 16:00 arasında 
mümkün olduğu kadar güneşten uzak durun. Bu 
saatlerde, evinizin serince bir yerinde çok hareket 
etmeden oynayabileceğiniz oyunlar yaratın.
Hareketlerinizi yavaşlatın (Resim 4).

• Güneşte kalmayın ve mümkünse binanın en alt 
katında kalın. 11:00-16:00 saatleri arasında evinizin 
dışındaysanız mümkünse büyüklerinizle birlikte 
serin yerlerde veya soğutmalı (klimalı) binalarda 
vakit geçirmeye çalışın.

• Susamasanız bile vücut sıcaklığının aşırı artmasını 
önlemek için su için (Resim 4). Vücudunuz normal 
vücut sıcaklığını koruyabilmek için herhangi bir sıvıya 
değil özellikle suya ihtiyaç duymaktadır. Şekerli, 
karbonatlı ve gazlı içecekler susuzluğunuzu artırır. 
Su, sık sık ve azar azar içilmelidir.

• Az ama sık öğünler ile vitamin değeri yüksek meyve, 
salata ve taze sebze gibi hafif şeyler yiyin. Yüksek 
miktarda protein içeren yiyeceklerden kaçının, sulu 
ve yağsız olanları tercih edin.

• Sıcak havanın dışarıda ve soğuk havanın içeride 
tutulması için evde perdeler kapalı tutulabilir, duvar 
ve pencereler güneş ışınlarını yansıtan alüminyum 
folyo gibi yansıtıcı malzemeler ile kaplanabilir.

• Evcil hayvanlarınızı da içeride tutun ve onların su 
kaplarını daha sık doldurun.

Özetle, sıcak hava dalgalarından kötü bir şekilde 
etkilenmek istemiyorsanız aşırı sıcak havalarda, 
gölgede bulunmaya ve bol su tüketmeye dikkat edin.
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Bulunduğunuz bölgede sıcak hava dalgaları 
sık karşılaşılan bir hava olayı mı? Büyüklerinize 
sorun. 

• Tatile ya da başka bir kente gidecekseniz, 
gideceğiniz yer sıcak hava dalgalarının sık 
görüldüğü bir yer mi?  

• Eğer öyleyse sıcak hava dalgalarından 
korunmak için önceki sayfada yazılanları 
düzgünce kâğıda yazın evinizde ya da 
gittiğiniz yerde görülebilecek şekilde bir 
yere koyun. 

• Televizyon ve radyolardan hava durumunu 
takip edin. 

• Bu  bilgileri büyüklerinizle de paylaşın ve 
uygulayın.
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5-6 kişilik gruplara ayrılın.  

• Bir öğrenci sıcak hava dalgalarından 
korunmak için yapılması gerekenlerden 
birini okusun.  

• Diğerleri pandomimle okunan maddeyi 
göstersinler. 

• Okuyan  öğrenci her seferinde değişsin.

DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

Yanlış: Aşırı bronz ten sağlıklıdır.
Doğru: Ten aslında güneşin tehlikeli mor ötesi 
ışınlarından zarar gördüğü için bronzlaşmaktadır. 
Diğer bir deyişle, bronzlaşma derinin mor ötesi ışınlara 
karşı verdiği bir korunma tepkisidir.

Yanlış: Bulutlu bir günde güneşten yanmayız.
Doğru: Güneşin mor ötesi ışınlarının yaklaşık olarak  
% 80’i bulutlardan geçmektedir. Bu nedenle, bulutlu 
bir günde de güneşten yanabiliriz.
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Yanlış: Su içindeyken güneşten yanmayız.
Doğru: Su, güneşin tehlikeli mor ötesi ışınlarından bir 
ölçüde koruma sağlar, ama su yüzeyinden yansıyan 
güneş ışınları daha fazla yanmamıza neden olur.

Yanlış: Eğer güneşin sıcaklığını hissetmiyorsam güneş 
ışınları beni yakmaz.
Doğru: Güneş ışınlarının sadece bir kısmı bizi ısıtır. 
Fakat serin havalarda da güneşin mor ötesi ışınları 
cildimizi yakabilir.

Yanlış: Güneşlenmeye düzenli olarak ara verirsem 
güneş yanığı oluşmaz.
Doğru: Güneş yanığı aralıksız güneşte kalma süresine 
değil gün boyunca toplam güneşlenme süresine 
bağlıdır.

Yanlış: Güneş kremi beni koruduğuna göre güneşte 
kalabilirim.
Doğru: Güneş kremleri güneş altında uzun süre 
kalabilmek için üretilmemektedir. Güneş kremi bizi 
sadece kısa süre kalınan güneşte yanmaktan korumak 
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Hissedilen Hava Sıcaklığı Nasıl Belirlenir?

Sayfa 128’de verilen Tablo 1’den, değişik hava 
sıcaklığı  ve nem değerleri ile hissedeceğimiz 
sıcaklıkları elde edebilirsiniz. Tablo 2’de de bu 
sıcaklıkta dışarıda fiziksel bir etkinlikte bulunmanın 
yaratacağı tehlikeleri görebilirsiniz.

Bir gün sonra hissedeceğiniz hava sıcaklığını 
bu günden öğrenebilirsiniz. 

Örnek: İstanbul’da yarın en yüksek sıcaklığın 
32°C olacağını biliyorsunuz. Bağıl nem de % 70 
olacakmış. Tablo 1’deki sıcaklık sütunundan 
32°C ‘yi bulun, o satırda parmağınızı sağa doğru 
yürütün, % 70 nem değerinin bulunduğu sütuna 
gelin. Orada 41 yazıyor. Demek ki bir gün sonra 
hissedeceğiniz hava sıcaklığı 41°C olacak.

Bu tablonun en sağ sütunundaki kategorilere 
bakın. Biraz önce bulduğunuz 41 derece, II. 
nolu kategoride yer almaktadır. Tablo 2’den II. 
nolu kategorideki “olası sağlık problemleri”ni 
okuyabilirsiniz. 

Öyleyse yarın öğle vakti ve öğleden sonra 
açık alanda oyun oynamanın sağlığımız üzerindeki 
zararlı etkileri nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışın.
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Bağıl  Nem %

Sıcaklık
°C 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

44 52 55 60 64

43 50 54 58 62 65

42 47 49 54 58 63
41 45 47 49 54 59 63

40 43 45 49 49 54 59 64 Kategori I (54 ve yukarı)

39 41 44 46 47 48 54 58 62
38 40 42 43 46 49 52 56 59 62

37 38 40 41 43 46 46 46 54 57 61

36 37 38 39 41 43 43 44 45 54 55 60
35 35 37 37 39 40 42 43 45 48 51 55 59

34 34 35 36 37 38 40 42 42 44 44 45 54 57 59

33 33 34 34 36 36 38 39 41 42 43 45 47 50 55
32 31 32 33 34 35 36 37 38 41 43 45 47 50 53

31 30 31 31 33 33 34 35 36 37 39 41 45 48 51

30 29 30 30 31 31 32 33 34 35 37 37 37 41 47
Kategori IV 

(27-31)
Kategori III 

(32-40)
Kategori II 

(41-53)

Nem ile Hissedilen 
Hava Sıcaklıkları oC

Bu değerler hafif rüzgârlı hava ve gölgedeki sıcaklıklara göre hesaplanmıştır. Güneş altında 
duran insanlar için yukarıdaki değerlere 10°C daha ilâve etmelisiniz.

(Tablo 1’den tespit edilen hissedilen sıcaklıkların 
kategorisine göre, fiziksel etkinlik ve şartlardan etkilenme 
süresine bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık problemleri)

Olası Sağlık
Problemleri

Kategori I
Sıcak veya güneş 
çarpması, sıcağa bağlı 
şok

Kategori II

Güneş çarpması, sıcak 
krampları veya sıcak 
bitkinliği, şiddetli
termal stres ile birlikte 
sıcak çarpması

Kategori III

Kuvvetli termal stres ile 
birlikte güneş çarpması, 
sıcak krampları ve sıcak 
yorgunluğu

Kategori IV

Termal stresten dolayı 
halsizlik, sinirlilik, 
dolaşım ve solunum 
sistemlerinde birçok 
rahatsızlık

Tablo 2: Hissedilen Sıcaklıklarda İnsan Sağlığı 
İçin Oluşabilecek Tehlikeler

Gördüğünüz gibi, kategori numarası 
büyüdüğünde tehlike azalmaktadır.

Tablo 1: Sıcaklık ve Nem Bileşiminin İnsanlara Hissettirdiği Hava Sıcaklıkları*

* M. Kadıoğlu  ve A.B. Kara tarafından 1992 yılında İTÜ Dergisi’ne hazırlanan “Sıcaklık - Nem Bunaltıcılığı ve Halka 
SINEM Uyarısı” adlı makaleden alıntı yapılmıştır.
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Mor Ötesi Işınlardan 
Nasıl Korunmalıyız?

Güneşin zararlı ışınlarından korunabilmeniz 
için öncelikle mor ötesi ışın endeksini (kısaca UV-
endeksini) günlük hava durumu bültenlerinden ve 
internetteki hava durumu sitelerinden izlemeniz 
gerekir. Açık hava etkinliklerini planlayabilmek 
ve güneşin zararlı ışınlarından korunabilmek için 
Türkiye’deki birçok şehrin UV-endeks değerlerini 
hava durumu sitelerinden elde edebilirsiniz. (bkz. 
http://www.meteor.gov.tr)

Günlük UV-endeks değerini öğrendikten sonra 
yandaki tablodan bu ışınlardan korunmanın yollarını 
bulabilirsiniz. 

9.4. Küresel İklim Değişikliği   
 ve Etkileri

Küresel iklim değişikliği ve onun önemli 
işaretlerinden biri olan küresel ısınma, günümüzün en 
büyük problemlerindendir. Türkiye’de küresel iklim 
değişikliğinin etkileri daha çok su kaynaklarımızın 
azalması, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve sellerdeki 
artış ile birlikte tarımda verimliliğin düşmesi olarak 
kendini gösteriyor.

UV 
Endeksi

Etkilenme
Düzeyi

Korumasız Cilt 
İçin En Uzun 
Güneşlenme 

Süresi

Korunma Yolu

0, 1, 2 En Düşük 1 saat GKF 15 güneş kremi.

3, 4 Düşük 30 – 60 dakika  GKF 15 güneş kremi, 
giysi ve şapka.

5, 6 Orta 20 – 30 dakika GKF 15 güneş kremi, 
giysi, şapka, güneş  

gözlüğü.

7, 8, 9 Yüksek 10 - 20 dakika GKF 15 güneş kremi, 
giysi, şapka, gözlük ve   
saat 11:00-16:00 arası 

gölgede kalmak.

10+ En Yüksek 10 dakikadan 
daha az

GKF 15 güneş kremi, 
giysi, şapka, güneş  
gözlüğü ve 11:00-

16:00 arası güneşten 
tamamen uzak durmak.

Tablo 3: UV Endeks Değerleri*

Tablodan görüldüğü gibi, UV-endeksinin orta ve daha yukarı 
düzeyde olduğu günlerde daha dikkatli olmanız gerekiyor.

* M. Kadıoğlu’nun 2007 yılında hazırladığı “Havadan Sudan” adlı kitabından alıntı 
yapılmıştır.
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Dünyanın bugünkü durumundan hepimiz 
sorumluyuz. Dünyanın geleceği ise, bizim bugünkü 
kararlarımıza ve davranışlarımıza bağlıdır. Küresel 
iklim değişikliği sorununun çözümünde birey olarak 
her birimize önemli görevler düşüyor. Lütfen, 
alabileceğimiz bireysel önlemleri küçümsemeyelim. 
Bunun için öncelikle yaşam biçimimizi gözden 
geçirmeliyiz. Örneğin; evimizde, okulumuzda ve tüm 
yaşantımızda uygulamamız gereken aşağıda verilen 
küçük önlemleri aldığımızda kendimiz ve ülkemiz 
için enerji tasarrufu yapmış oluruz.

Evde, okulda ve dışarıda çevre kalitesini 
geliştirmek için birçok pratik yol ve atılacak “adım” 
var. Doğadaki “ayak izimizi” azaltmak için harekete 
geçip aşağıda yer alan on maddelik önlem listesini 
mümkün olduğunca uygulayınız:

1. Bilgilenmeli ve Bilgilendirmeliyiz
 Anlamadığımız ve anlatamadığımız bir sorunu 

çözemeyiz. Bu nedenle,
• Araştırmacı bir yaklaşımla, doğru bilgilerle küresel 

iklim değişimi problemini ve çözüm yollarını 
öğrenmeliyiz.

• Öğrendiklerimizi çevremizdekilere anlatmalı ve 
onlardan çözüme yönelik isteklerde bulunmalıyız.

• Bilgilenerek enerji, su ve kağıt kullanımında doğru 
tercihlerde bulunmalı ve başkalarına da örnek 
olmalıyız.

• Bilgiyi paylaşmak için çevre koruma çalışmalarına 
vakit ayırıp etkin olarak katkıda bulunmalıyız.

2. Ağaç Dikmeli ve Doğayı Korumalıyız
 Ağaçlar, havadaki karbondioksiti alıp oksijen 

veren önemli kaynaklardır. Ayrıca ağaçlar, kışın 
rüzgarı keserek evlerimizin ısıtılmasına, yazın gölge 
yaparak da serinlemesine katkıda bulunur ve yakıt 
kullanımını azaltabilir. Bunun için,

• Varsa kendi bahçemize, okulumuzun, evimizin 
etrafına (veya komşularımız ile birlikte yerel 
yönetimlere başvurarak), yollara, vb. boş yerlere 
ağaç dikmeliyiz.

• Mevcut ağaçları, bitki örtüsünü ve hayvanları 
korumalıyız.

3. Enerjiden Tasarruf Etmeliyiz
 Enerjiyi, ne kadar az ve ne kadar verimli kullanırsak 

atmosfere salınan karbondioksit vb. sera gazlarını o 
kadar azaltabiliriz. Bunun için,

• Kışın evimiz çok sıcak olunca serinlemek için 
pencereleri açmamalıyız, bunun yerine kalorifer vb. 
ısıtıcılarımızı kısmalıyız.

• Isıtıcıyı daha fazla açmak yerine bizi sıcak tutacak 
giysiler giymeliyiz.

• Sıcak günlerde varsa klimayı açmak yerine daha 
hafif, bol giysiler giymeli ve olanaklıysa vantilatör 
kullanmalıyız.

• İyi bir ısı yalıtımı enerji kullanımını en aza indirmenin 
birinci yoludur. Çift camlı pencere kullanımı ve yazın 
perdelerle evimizi güneş ışınlarından koruma enerji 
tüketimimizin % 40 azalmasını sağlayabilir. Bunları 
büyüklerimize hatırlatmalıyız.
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• Evimizi aydınlatmak için geleneksel ampul yerine 
kompakt floresan ampul (CFL) gibi enerji tasarruflu 
ampulleri kullanmalıyız.

• Duşta çok kalmamalıyız. Su büyük miktarda enerji 
kullanılarak evimize getirilmekte ve ısıtılmaktadır.

• Çamaşır makinesini kullanırken yeterince çamaşırın 
birikmesini beklemek ve çamaşır kurutmada makine 
yerine asmayı tercih etmek konusunda büyüklerimizi 
uyarmalıyız.

• Çalışmamıza ara verdiğimiz zamanlarda 
kullanmadığımız bilgisayarların en azından 
monitörlerini kapatmalıyız.

• Elektronik ve elektrikli aletleri satın alırken “Enerji 
Yıldızı” sertifikalı olanları tercih etmeliyiz.

• TV, bilgisayar ve ısıtıcıları “standby” (hazır) 
konumunda bırakmamalıyız.

• Şarj aletlerini gereksiz yere fişte bırakmamalıyız.

4. Su Tasarrufu Yaşam Tarzımız Olmalı
 Gittikçe kuraklaşan ülkemizde kuraklık olsun ya da 

olmasın doğru su kullanımını öğrenip her zaman 
uygulamalıyız. Bunun için,

• Suyla oynamamalıyız.
• Sebze ve meyveleri akan musluk suyunun altında 

değil, temiz bir kapta yıkamaları için büyüklerimizi 
uyarmalıyız.

• Kapımızın önünü su ile yıkamamalı, temizlik için 
süpürge kullanmalıyız.

• Bulaşık makinesine tabak, vb. yerleştirmeden 
önce akan su altından yapılan durulamanın onların 
temizlenmesinde hiçbir faydası yoktur. Bu gereksiz 
ön durulamadan vazgeçmeleri için büyüklerimizi 
uyarmalıyız.

• Tuvaletlerdeki rezervuarlar, 4-5 litre su alıyor. 
Daha küçük rezervuardan akan su da aynı işi görür. 
Büyüklerimize şamandırayı ayarlamalarını ya da bir 
pet şişeyi doldurup rezervuarın içine koyup hacmini 
küçültmelerini söylemeliyiz.

• Bahçemiz varsa büyüklerimize çatıdan gelen 
yağmur sularını biriktirmeleri ve gerektiğinde 
onlarla bahçemizi sulayabileceklerini söylemeliyiz. 
Bitkilere yağmur suyu, klorlu şebeke suyundan 
daha yararlıdır.

• Küveti doldurup banyo yapmak yerine kısa duş 
almalıyız.

• Dişimizi fırçalarken musluğu açık bırakmamalıyız.
• Damlayan muslukların ve sızan rezervuarların 

contasını hemen değiştirmeleri için büyüklerimizi 
uyarmalıyız. Damlayan bir musluktan boşa akan su 
ayda bir tona eşittir.

• Evimize ve okulumuza temiz su getirilebilmesi için de 
büyük miktarlarda enerji harcanmaktadır. Örneğin, 
evde ve okulda akıtılan suyun her üç dakikası, bir 
kilovat saat enerji demektir.

• Bahçemize dikmek için kuraklığa dayanıklı ürün ve 
ağaçları seçmeliyiz.
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• Sulamanın, buharlaşmanın azaldığı serin saatlerde 
(sabah 08.00’den önce veya akşam 19.00’dan 
sonra) yapılması gerektiği konusunda büyüklerimizi 
uyarmalıyız.

• Ağaçların diplerini yaprakla, talaşla örterek su 
kaybını önlemeliyiz.

• Sulamada yeni yöntemler uygulayarak su kullanımını 
azaltmalıyız (Damlama sistemi gibi).

5. Kağıdı Doğru Kullanmalı ve Kağıt Tasarrufu 
Yapmalıyız 

 Her birimizin kağıt, kalem, karton, mobilya ve 
diğer ihtiyaçları için yılda en az yedi ağaç kesiliyor. 
Ağaçların, daha fazla karbondioksit vb. sera 
gazlarının havada birikmesini engelleyebilmesine 
yardımcı olabiliriz. Bunun için,

• Gereksiz bilgisayar çıktısı almayarak daha az kağıt 
kullanabiliriz.

• Kağıtların iki tarafını da kullanabiliriz.

• Kullandığımız ıslak olmayan kağıt ve gazeteleri geri 
dönüşüm kutularına atabiliriz.

• Yarım sayfalık faks mesajını tam sayfa olarak 
göndermeyip % 50 kağıt tasarrufu yapabiliriz.

• Büyüklerimiz faturalarını internet üzerinden 
ödeyebilir. Bu şekilde fatura dökümleri için harcanan 
kağıt tüketimi azalacaktır.

• Defterlerimizin artan sayfalarını bir sonraki 
dönemde kullanabilir veya ders kitaplarımızı atmak 
yerine geri dönüşüme kazandırabiliriz.

6. Enerji Kullanımındaki Yanlış Alışkanlıklarımızdan 
Vazgeçmeliyiz 

 Anne, baba ve öğretmenlerimizi dinlemeli ve 
aşağıdakilere uymalıyız.

• Kullanmadığımız zaman ışığı, televizyonu, bilgisayarı, 
ısıtıcıyı vb. elektrikli aletleri açık bırakmamalıyız.

• Sık kullanılmayan veya hiç kullanılmayan elektrikli 
aletlerin fişini çekmeliyiz.

• Doğal ışıkla çalışabildiğimiz sürede (gündüz) ışıkları 
açmayabiliriz.

• Kışın kapılarımızı ve pencerelerimizi kapalı tutarak 
veya kaloriferin ısısını kısarak daha az enerji 
kullanabiliriz.

• Günün serin saatlerinde, varsa klimaları ve 
vantilatörleri kapatabiliriz.

• Odamızın sıcaklığını kışın ideal olan 18-20 ºC ve 
yazın 24 ºC’de tutabiliriz.

• Asansörleri çok gerekmedikçe kullanmayabiliriz.

7. Alışverişimizi Olduğumuz Yerde Yapmalıyız 
 Alışveriş için seyahat etmek atmosferde sera 

gazlarını artırır.
• Evimize yakın yerlerde ve mevsiminde organik 

olarak üretilen gıdaları satın almalıyız.
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• Soframıza gelene kadar okyanusları ve ülkeleri 
geçen sebze, meyve, et ve süt gibi ürünler yüzünden 
harcanan benzin miktarını düşünerek ithal mal 
yerine yerli malları kullanmalıyız.

• Yerel mağazalar, alışveriş merkezleri ve pazarlardan 
alışveriş yaparak gereksiz seyahatlerden 
vazgeçmeliyiz.

8. Daha Az ve Kısa Mesafelere Seyahat Etmeliyiz 
 Ulaşım araçları benzin, dizel ve doğalgaz gibi fosil 

yakıtlarını kullanır. Bu nedenle, ulaşım araçları sera 
gazları üretir. Bunun için,

• Zorunlu olmadıkça tatil için çok uzaklara 
gitmemeliyiz.

• Uçak gibi büyük miktarda fosil yakıtı kullanan 
araçlarla kısa mesafelerde seyahat etmemeliyiz.

• Üç kilometreden kısa mesafeleri yürümeli ya da 
bisiklete binmeliyiz.

• Otomobil yerine toplu taşıma araçlarını tercih 
etmeliyiz.

• Özel otomobilleri ortaklaşa kullanmalıyız.
• Otomobili az benzin harcayacağı hızda kullanmaları 

için büyüklerimizi uyarmalıyız.

9. Yemeğimizi Mümkün Olduğunca Evde Yemeliyiz 
 Evde pişirip yemek, daha ekonomik olmakla birlikte 

seyahat etmediğimiz için fosil enerjisinden tasarruf 
sağlanmış ve küresel ısınma probleminin çözümüne 
de katkıda bulunulmuş olur.

10. Az Tüketip Yeniden Kullanarak Geri 
Döndürmeliyiz 

 Daha az tüketip daha çok paylaşarak tüketim 
alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Bunun için,

• Plastik vb. maddelerin kullanımını ve çöp üretimini 
azaltmalıyız.

• Plastik maddelerin doğada 
kolayca yok olmadığını 
unutmamalı ve büyüklerimize de 
hatırlatmalıyız.

• Plastik madde yerine tekrar 
kullanılabilen file vb. çantaları tercih etmeliyiz.

• Mutlaka üzerinde geri dönüşüm işareti olan 
ambalajları seçmeliyiz.

• Çöpleri ve anızları asla yakmamalıyız. Yakanları 
büyüklerimize veya yetkililere hemen haber 
vermeliyiz.

Özetle evde, okulda ve alışverişte günde birkaç 
dakikamızı ayırarak daha az atık üretebilir, daha az 
su ve elektrik tüketebiliriz. Bu davranışlarımız, çevre 
kirliliğinin önlenmesine, doğal kaynakların korunmasına 
ve enerji tasarrufuna katkı sağlayacaktır. Böylece, 
küresel iklim değişiminden korkmadan problemin 
çözümüne önemli ölçüde katkıda bulunmuş oluruz.

Unutmayın! Kişisel tercihlerimizin küresel iklim ve bizi 
yönetenlerin üzerinde büyük etkisi var. Bu nedenle, 
tercihlerimizi lütfen bugünden yarını düşünerek doğru 
yapalım.
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Yapılan araştırmalara göre 130-133. sayfalar  arasındaki basit önlemleri alarak evde ve  

okulda %  50’ye varan elektrik tasarrufu sağlayabiliriz. Atmosfere saldığımız karbondioksit ve 
diğer sera gazlarını da yarı yarıya azaltabiliriz.

Siz de okulunuzda ve evinizde su, enerji ve kağıt tasarrufu yapılması için öğretmeninizden 
sınıfınızda üç grup oluşturmasını isteyin.

 1. Birinci grubun adı “Lamba Kolcusu” (LK) olsun. Lamba kolcuları, kollarına kırmızı 
renk kolluk takıp evde ve okulda gezerek açık bırakılmış lambaları söndürsün ve lambaları 
açık bırakmanın zararları hakkında sınıfınızı bilgilendirsin. Ayda bir her lamba kolcusu 
yaptığı faaliyetleri sınıfta anlatsın.

 2. İkinci grubun adı “Su Kolcusu” (SK) olsun. Su kolcuları, kollarına mavi renk kol-
luk takıp evde ve okulda gezerek açık bırakılmış muslukları kapatsın ve muslukları açık 
bırakmanın zararları hakkında sınıfınızı bilgilendirsin. Ayda bir her su kolcusu yaptığı 
faaliyetleri sınıfta anlatsın.

 3. Üçüncü grubun adı “Kağıt Kolcusu” (KK) olsun. Kağıt kolcuları, kollarına beyaz 
renk kolluk takıp evde ve okulda gezerek kağıt kullanımını kontrol etsin. Gereksiz yere 
bilgisayardan çıktı almanın, kağıtları geri dönüşüm kutusu yerine çöpe atmanın ve 
kağıtların iki tarafını da kullanmamanın zararları hakkında sınıfınızı bilgilendirsin. Ayda 
bir her kağıt kolcusu yaptığı faaliyetleri sınıfta anlatsın.

 4. Öğretmeniniz “Su, Lamba ve Kağıt Kolcusu” olarak çalışıp başarılı olan öğrencilerden 
yeni bir grup oluştursun. Yeni grubun adı “Karbon Avcısı” (KA) olsun. Bu grup 
üyelerine her yerde hem su, hem lamba, hem de kağıt kullanımı kontrollerini yapma 
yetkisi versin. Karbon avcıları kollarına turuncu renk kolluk taksın.
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güneşlgüneşlenme ve
sıcak hava dalgaları

KIZILAY HEP YANIMIZDA!
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Bu oyunu oynamadan önce güneşlenme, 
sıcak hava dalgaları ve küresel iklim 
değişiklikleri ile ilgili öğrenilmesi gerekenlerin 
her birini sınıfça tartışarak kısa cümleler 
halinde sloganlara dönüştürün.

1. Öğrenciler “Kulaktan Kulağa” oyununu 
oynar. Bu kez söyleyecekleri cümle, 
mor ötesi ışınlar veya küresel iklim 
değişiklikleri ile ilgilidir.  

2. Sıranın en başındaki öğrenci ebe olur ve 
listeden bir madde seçererek  yanındaki 
öğrenciye fısıldar. Sıranın sonuna kadar 
her öğrenci bir sonraki öğrencinin 
kulağına maddeyi fısıldar.

3. En son öğrenci sesli olarak kalkar ve 
cümleyi gruba söyler. 

• Doğruysa ebe, sıranın sonuna geçer ve 
hepsi birer sıra atlayarak yer değiştirir.

• Sonraki öğrenci ebe olur.
• Yanlışsa yanlış anlayan ya da 
 söyleyen  öğrenci grubun 
 içinde bulunur ve sıranın 
 sonuna geçer. 
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Bölüm 2

Eğlenerek Öğrenelim
Tüm Afetler için Oyun
Sözlük
Kaynakça
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güvenli eğlenerek öğrenelim
EĞLENEREK ÖĞRENELİM
1. Hangisi doğal afet değildir?
 a) Sel
 b) Hortum
 c) Binada yangın
 d) Deprem

2. Kazada ya da olay yerinde öncelikli ilk yardım 
kimlere uygulanır?

 a) Soluk alıp vermeyenler
 b) Kalp atışı olmayanlar
 c) Bilinci kapalı olanlar
 d) Hepsi

3. Türkiye Kızılay Derneği’nin kısaltılmışı hangisidir?
 a) TKD
 b) TÜRKAY
 c) KIZILAY
 d) AYDER

4. Donma nasıl farkedilir?
 a) Cildimiz beyaz ya da sarı-gri bir renk aldıysa
 b) Duyu kaybı varsa
 c) Cildimiz sertleştiyse
 d) Hepsi

5. Aniden oluşan sellere ne denir?
 a) Ani sel
 b) Hızlı sel
 c) Çabuk sel
 d) Su dünyası

6. Selden korunmak için neler yapmalıyız? 
 a) Dere yataklarına yerleşmemeliyiz  
 b) Sel sigortası yaptırmalıyız
 c) Hava durumu raporlarını sürekli izlemeliyiz
 d) Hepsi

7. Deprem nedir?
 a) Bir inek hikayesidir
 b) Aniden oluşan yeryüzü sarsıntısıdır
 c) Kuvvetli rüzgarlarda duyulan ıslıktır
 d) Elektrik çarpması ile eş anlamlı bir kelimedir

8. Soğuk havada dışarı çıkarken nasıl  
giyinmeliyiz? 

 a) Tek parmaklı eldiven
 b) İnce fakat kat kat 
 c) Şapka ve kaşkol
 d) Hepsi

9. Deprem sırasında ne yapılmalıdır?
 a) Dışarı koşmalı
 b) Yatağın içine girmeli
 c) Çök-Kapan-Tutun hareketini yapmalı
 d) Tatile çıkmalı

10. Sudan nasıl tasarruf edebiliriz?
 a) Su ile oynamamalıyız
 b) Dişimizi fırçalarken musluğu açık bırakmamalıyız
 c) Damlayan muslukları onarmalıyız
 d) Hepsi
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11. Yangın anında aşağıdakilerin hangisi yapılmaz? 
 a) 110 nolu telefon ile itfaiyeyi aramak
 b) “Yangın var!” diye bağırmak
 c) Önceden belirlenmiş toplanma alanına gitmek
 d) Varsa asansöre binmek

12. Televizyon veya bilgisayarımızdan duman 
çıkıyorsa ne yapalım? 

 a) Elektrik fişini çekelim
 b) Yetişkinlere haber verelim
 c) “Yangın var!” diye bağıralım
 d) Hepsi

13. Artçı şok nedir?
 a) Statik elektrik
 b) Tsunami
 c) Volkanik hareket
 d) Ana depremi takip eden küçük deprem 

14. Ormanlarımızı yangınlardan korumak için ne 
yapmalıyız?

 a) Anız yakılmamalı
 b) Çöp yakılmamalı
 c) Piknik ateşi yakılmamalı
 d) Hepsi

15. Hortumlar neye benzer? 
 a) Huniye
 b) Kareye
 c) Kalbe 
 d) Kırmızıya 

16. Çığ tehlikesi yüksek olduğunda ne yapılmamalıdır?
 a) Tehlikeli yamaçlardan geçmemeli
 b) Çığ bölgelerine gitmemeli
 c) Kar saçaklarından uzak durmalı
 d) Hepsi

17. Hortumlar en çok hangi mevsimde görülür?
 a) Kış-Sonbahar
 b) Sonbahar-İlkbahar
 c) İlkbahar-Yaz
 d) Yaz-Kış

18. Aşağıdakilerin hangisi daha çok kış aylarında 
görülür?

 a) Tipi
 b) Güneş çarpması
 c) Orman yangınları
 d) Sıcak hava dalgaları

19. Eğer bir hortum yaklaşmaktaysa ne 
yapmalısınız? 

 a) Araba ile olay yerinden uzaklaşmalıyım
 b) Bodrum katına ya da camsız bir yere saklanmalıyım
 c) Yüzmeye gitmeliyim
 d) Uçurtma uçurmalıyım
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20. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 
ne yapmalıyız?

 a) Ağaç dikmeli ve doğayı korumalıyız
 b) Su tasarrufu yapmalıyız
 c) Enerjiden tasarruf etmeliyiz
 d) Hepsi

21. Çığların en sık oluştuğu yerler hangisidir?
 a) Yaylalar
 b) Ovalar
 c) Bitki örtüsü olmayan dağlar
 d) Dere ve nehir kıyıları

22. Gaz kaçağı durumunda aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

 a) Bulunulan ortamı havalandırmak
 b) 187 Doğalgaz Acil Hattı’nı aramak
 c) Çakmak veya kibrit yakmak
 d) Kombi baca temizliğini yapmak

23. Ülkemizde en çok bilinen rüzgârlardan biri olan 
poyraz hangi yönden eser?

 a) Kuzey
 b) Kuzeydoğu
 c) Kuzeybatı
 d) Güneybatı

24. Güneşin tehlikeli mor ötesi ışınlarından korunmak 
için ne yapmalıyız?

 a) Saat 11 ile 16 arası dışarı çıkmamalı
 b) Şapka giymeli
 c) Güneş gözlüğü takmalı
 d) Hepsi

25. Ülkemizde kabul edilen orman yangını sezonu 
aşağıdakilerden hangisidir?  

 a) 1 Haziran-31 Ekim arası
 b) Okulların ilk haftası
 c) Yıl boyu
 d) Yarı yıl tatili

26. Sıcak hava dalgaları ne zaman görülür?
 a) Yazın çok sıcak ve yağışlı havalarda
 b) Yazın çok sıcak ve nemli havalarda
 c) Yazın çok serin ve nemli havalarda
 d) Yazın çok sıcak ve rüzgârlı havalarda

27. Soba zehirlenmesinden korunmak için ne 
yapmalıyız?

 a) Rüzgârlı havada sobanın söndüğünden emin   
 olmadan yatmamalı

 b) Yanmakta olan sobanın üzerine kömür atmamalı
 c) Soba yanarken uyumamalı
 d) Hepsi
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28. Doğalgaz Arıza Hattının telefon numarası nedir?
 a) 155
 b) 187
 c) 112
 d) 177

29. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 a) Bronz ten sağlıklıdır
 b) Bronz ten bizi güneşten korur
 c) Bulutlu bir günde yanmayız
 d) Hepsi

30. Tsunami nedir? 
 a) Deprem sonrası oluşabilen deniz dalgaları
 b) Bir çeşit ton balığı 
 c) Bir çeşit karate
 d) Japon yemeği

31. Heyelanların kendine özgü belirtileri aşağıdakilerden 
hangisidir?

 a) Yamaçlarda çatlaklar
 b) Ağaç ve çitlerde eğilme
 c) Kapı ve pencerelerin sıkışmaya başlaması
 d) Hepsi

32. Acil Yardım (ambulans) için hangi telefon numarası 
aranmalıdır?

 a) 112
 b) 110
 c) 150
 d) 155

33. Orman yangınları için en uygun hava şartları 
aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Sıcak ve yağışlı
 b) Soğuk ve rüzgârlı
 c) Sıcak ve kuru
 d) Soğuk ve yağışlı

34. Gaz kaçağı durumunda can güvenliğimiz için ne 
yapmalıyız?

 a) Havalandırma penceresini (menfez) açık   
 tutmalıyız

 b) Yılda bir kez baca temizliğini ve bakımını   
 yaptırmalıyız

 c) Doğalgaz faturalarındaki uyarılara dikkat   
 etmeliyiz

 d)  Hepsi

35. Aşağıdakilerden hangisi heyelan sonrasında 
yapmamız gereken davranışlardan değildir? 

 a) Çevremizi kontrol etmeliyiz
 b) Elektrik, su ve gaz kaynaklarını kapatmalıyız
 c) Ailemizi ve yakınlarımızı telefonla sürekli 
     aramalıyız
 d) Radyo ve televizyondaki uyarıları dinlemeliyiz

36. Güneş bizi ne zaman yakabilir?
 a) Kışın kayak yaparken
 b) Yazın yüzerken
 c) Yolda yürürken
 d) Hepsi
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37. Depremle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 a) Depremler her zaman oluşabilir
 b) Depremler her hava koşulunda oluşur
 c) Depremlerin ne zaman olacağı bilinebilir 
 d) Ülkemiz bir deprem ülkesidir

38. Aşırı güneşlenme hangi sağlık sorunlarına sebep 
olur?

 a) Güneş çarpması
 b) Güneş yanıkları
 c) Cilt kanseri
 d) Hepsi

39. Depremde eşyaların bize zarar vermemesi için ne 
yapmalıyız?

 a) Kırılabilir eşyaları en üst rafa koymalıyız.
 b) Yataklarımız büyük pencerelere yakın      
     yerleştirmeliyiz
 c) Dolapları duvara sabitlemeliyiz.
 d) Duvardaki aynayı sabitlemeden asmalıyız.

40. Orman yangınlarını bildirmek için en uygun 
telefon numarası hangisidir?

 a) 110
 b) 177
 c) 112
 d) 155

41. Enerjiden nasıl tasarruf edebiliriz?
 a) Enerji tasarruflu ampuller kullanmalıyız
 b) Vücudumuzu sıcak tutacak giysiler giymeliyiz
 c) Duş almak için suyu az kullanmalıyız
 d) Hepsi

42. Kışın güneşli havalarda sağlığımızı korumak için 
en çok dikkat etmemiz gereken nedir?

 a) Rüzgârın yönü
 b) Mor ötesi ışınlar
 c) Rüzgârın soğutucu etkisi
 d) Havadaki nemin miktarı

43. Çığ oluşmasına neden olan etmenler 
aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Kar örtüsünün durumu ve hava koşulları
 b) Arazinin özelliği
 c) İnsan
 d) Hepsi

44. Üzerinizdeki giysi ateş alırsa ne yaparsınız?
 a) Durup yatıp yuvarlanırım
 b) Elbisemi hemen çıkartırım
 c) Sağa sola koşarak söndürmeye çalışırım
 d) Elimle alevleri söndürürüm

45. Doğayı korumak için ne yapmalıyız?
 a) Ağaç dikmeliyiz
 b) Bitki örtüsünü korumalıyız
 c) Hayvanları korumalıyız
 d) Hepsi
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46. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuz için uygun 
sıcaklık değeridir?

 a) 37 oC
 b) 35 oC
 c) 36.5 oC
 d) 38 oC

47. Türkiye’de küresel iklim değişikliğinin etkileri 
hangi durumlarda görülür?

 a) Sıcak hava dalgaları
 b) Su kaynaklarının azalması
 c) Kuraklık ve sellerde artış ile tarımda verimliliğin 
  düşmesi
 d) Hepsi

48. Aşağıdakilerin hangisi hızlı gelişen bir afet 
değildir?  

 a) Heyelan 
 b) Deprem
 c) Yıldırım
 d) Sel

49. Yazın sıcak hava dalgalarından korunmak için ne 
yapmalıyız?

 a) Gölgede kalmalıyız
 b) Çok hareketli olmayan oyunlar oynamalıyız
 c) Sık sık su içmeliyiz
 d) Hepsi

50. Aşağıdakilerin hangisi aşırı güneşlenmenin bir 
sonucu değildir?

 a) Güzelleşmek
 b) Güneş çarpması
 c) Gözlerde katarakt oluşması
 d) Güneş yanıkları
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güvenli tüm afetler için!
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1. Öğrenciler bahçede yedi gruba ayrılır. Her grup bir afeti seçer ve bir halka  oluşturur. 

Halkalar aralarında boşluk bırakarak bahçeye yerleşir. 
2. Öğrencilerin oluşturdukları her halkaya “güvenlik halkası” adı verilir. Her halka 

bir afetten korunmayı temsil eder ve bu afetin adı ile anılır.  Örneğin, “Heyelan 
Güvenlik Halkası” 

3. “Tavşan kaç, tazı tut” oyunundaki gibi bir öğrenci kaçar, diğeri onu kovalar. Tazının 
kovaladığı  tavşanın tek kurtuluş yeri güvenlik halkalarının içerisidir.

4. Tavşan, bu kaçış sırasında güvenlik halkalarından birine sığınabilir. Tavşan halkanın 
içerisine girdikten sonra  halkayı oluşturan öğrenciler el ele tutuşarak tazının 
girmesine engel olur.  Tazının halkaya girebilmesi için o halkanın temsil ettiği afetle 
ilgili bilinmesi gerekenlerden bir madde söylemesi gerekir. Böylece o halkanın 
afetinden korunabilir. (Öğrenildiyse birden çok madde de söylenebilir)
. Tazı bilirse halkayı oluşturanlar ellerini bırakırlar tazı içeri girer ama eller 

bırakılınca tavşan da kaçabilir.  
. Tazı bilemezse tavşan tazıya bir şans daha vermek için isterse bulunduğu 

halkadan çıkar, istemezse çıkmaz. Tavşan çıkmazsa bu durumu ilan etmek için 
“Kızılay’a sığındım” diye bağırır. Bu durumda öğrenciler, alkışla tempo tutarak 
ona kadar sayar ve tazıya zaman verir.  Ona gelince tazı hala bilemezse oyun 
burada durur. Bu durumda,  tavşan ve tazı herhangi bir halkaya gider. Her biri 
bir kişinin önünde durur. Tazının önünde durduğu kişi tazı, tavşanın önünde 
durduğu kişi tavşan olur.

5. Tazı tavşanı halkaların dışında yakalamak zorundadır.  Yakalarsa herhangi bir 
afetten korunma amacıyla bilinmesi gereken önlemlerden birini sorar. Örneğin, 
“Yangın öncesinde sırasında ya da sonrasında yapılması gerekenlerden birini 
söyle”der. 
. Tavşan bilirse kurtulur. Tazı üçe kadar sayar, bu süre içerisinde tavşanın kaçması 

için fırsat verir. 
. Tavşan bilemezse oyun durur. Tavşan ve tazı herhangi bir halkaya gider. Her biri 

bir öğrencinin önünde durur.
. Tazının önünde durduğu kişi tazı, tavşanın önünde 
 durduğu kişi tavşan olur.
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güvenli sözlük

SÖZLÜK
alev: Yanmanın görülen kısmı.
alüvyon: Kayaçların aşınması sonucu ortaya çıkan 

ve sular tarafından taşınarak biriktirilen kil, silt, kum, çakıl, 
taş ve diğer malzemelerin oluşturduğu tabaka.

anemometre: Rüzgâr hızını ölçen ve yönünü gösteren 
alet. 

anız: Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap.
ani sel: Kısa süreli ve şiddetli yağmurlar sonucu, 

nehirlerde, akarsularda, göllerde veya cadde ve sokaklarda 
suların hızla yükselmesi sonucu oluşan sel. 

artçı depremler: Güçlü bir depremden sonra 
meydana gelen ve büyüklüğü ana şokun büyüklüğünü 
geçmeyen depremler.

aşırı yüksek hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, 
normal değerinden 6 °C ve daha yüksek olduğu durum.

bağıl nem: Hava içinde bulunan su buharı basıncının, 
aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının basıncına 
oranı.

baret: Çalışanların başlarına giydikleri, metal veya 
plastikten yapılmış koruyucu başlık.

Bofor rüzgâr ölçeği: Rüzgâr hızlarını gösteren 
ölçektir. Francis Beaufort (Bofor okunur.) tarafından 
1806’da bulunan, 0 (sakin) ile 12 (tayfun) arası değişen 
rüzgâr hızlarını gösterir.

buharlaşma: Sıvının gaza dönüşüm süreci.
conta: Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki 

yüzey arasına yerleştirilen genellikle kaucuk ve kurşundan 
yapılan ince parça.

çamur akıntısı: Şiddetli yağışlar sonucu dağ 
yamaçları ve vadilerden aşağı hızla akarak  hareket eden 

taş, toprak, kaya ve su kütlesi. 
çığ: Eğimli arazi üzerinde birikmiş kar örtüsünün yer 

çekimi etkisiyle hızla kayması.
deprem: Aniden oluşan ve yerkabuğu kaynaklı  

sarsıntılar.
depremsellik: Depremlerin tarihsel ve coğrafî 

dağılımı.
deprem dalgası: Deprem anında, odaktan çevreye 

doğru kayaçlar içerisinde yayılan sismik (P birincil,  
S ikincil, yüzey ve benzeri) dalgalardır.

deprem riski: Olası bir deprem sonucunda doğacak 
zararın (yaralanabilecek ya da ölebilecek insan sayısı ile, 
muhtemel bina ve altyapı hasarlarının) ortaya konulması.  

deprem şiddeti: Bir depremin, yeryüzünde hissedildiği  
noktada yaptığı yıkım derecesini belirten ölçek. 

deprem tehlikesi: İnsan yaşamını  etkileyecek bir 
depremin oluşmasına neden olabilecek koşullarla  ilgili her 
şey.

diri kırık (aktif fay): Gelecekte deprem üretmesi 
beklenen, diğer bir deyişle üzerinde sürekli gerilim birikimi 
olan ve sismik aktivitesi  gözlenen  yer kırığı.

doğalgaz: Konutlarda ve işyerlerinde ısınma, üretim 
ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir 
şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz.

dolu: Yağmur damlası olarak biçimlenmiş buz.
donan yağmur: Sıfır derecenin altındaki hava 

sıcaklıklarında, yağan yağmur yere düştüğünde hemen 
donar. Böylece kaldırımlarda ve yollarda ince ve kaygan 
bir buz tabakası oluşur. 

donma: Vücudun sadece belirli yerlerinin sıcaklığının 
çok düşmesi.

don veya ayaz uyarısı: Hava sıcaklığının sıfır 
derecenin altına düşmesi beklendiğinde yapılan uyarıdır. 
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Don; bitkilere, tarım ürünlerine, açıktaki su borularına ve 
ağaçlara büyük zarar verebilir. 

enerji: Diğer biçimlere dönüştürülebilen, ama toplam 
enerji miktarı aynı kalan farklı enerji biçimleri; yapılan iş 
yeteneği. 

episantr (merkez üssü):  Yeryüzünde depremin en 
çok hasar yaptığı veya en kuvvetli olarak hissedildiği alan.

erozyon: Su, hareket eden buz, yağış veya rüzgâr 
sürmesiyle, deniz hareketleriyle bir yerden diğer yere 
aşınarak taşınan kaya veya toprağın hareketi. 

fay: Yer kabuğu hareketleri sonucu kabuğu meydana 
getiren tabakalarda oluşan kırıklar.

fırtına: Şiddetli rüzgâr ve yağışlı havalar için verilen 
genel ad.

fosil yakıt: Kömür, petrol, doğalgaz gibi enerji 
kaynağıdır. Ölen canlı organizmaların oksijensiz ortamda 
uzun yıllar boyunca çözülmesi ile oluşur.

fundalık: Kurak yerlerde yetişen çalı türünden 
ağaçların bulunduğu yer.

geri dönüşüm: Atıkların yeniden değerlendirilmesi 
durumu.

gök gürültüsü: Havadaki elektrik boşalımı yolunda 
bulunan gazların aniden genişlemesiyle oluşan, şimşek 
veya yıldırım parıltısının ardından duyulan ses. 

görüş mesafesi: Bir yönde belli başlı cisimlerin 
görülebildiği en uzak mesafe.

gözlem: Meteorolojide, sıcaklık, basınç veya rüzgâr 
gibi atmosferik durumu belirten, yeryüzeyinde veya 
yukarısında bir veya daha fazla meteorolojik elemana ait 
değerin kaydedilmesi. 

güneşlenme: Bir gün içerisinde bir yüzeye gelen 
toplam güneş ışınımı. 

güneş yanığı: Güneşten gelen mor ötesi ışınlardan 
meydana gelen zarara cildin gösterdiği yanıt.

hava: Dünyayı kuşatan gazlar karışımı.
hava basıncı: Herhangi bir noktanın yukarısındaki 

hava sütununun ağırlığı. 
hava durumu: Atmosferin sıcak–soğuk, nemli–kuru, 

sakin–fırtınalı, açık–bulutlu olma durumu.
hava kirliliği: Canlıların ve çevrenin zarar görmesine 

neden olacak kadar çok miktarda gazlar, kimyasallar veya 
organik maddelerin havada bulunması. 

hava sıcaklığı: Direkt güneş ışınlarından korunaklı 
bir yerde ölçülen havanın sıcaklığıdır.

heyelan: Toprak ya da kayaçların yamaç aşağı 
kayarak harekete geçmesi.

hiposantr (odak-iç merkez): Yer içerisinde deprem 
enerjisinin ortaya çıktığı nokta veya belirli alan.

hipotermi: Vücut sıcaklığının normal kas ve beyin 
etkinliğinin zarar göreceği kadar düşmesi. 

hortum: Buluttan aşağı uzanan, şiddetlice dönen ve 
yere dönen hava sütunu. 

ısı: Sıcaklık yükselmesine neden olan enerji türü. 
ısı krampları: Su kaybından dolayı genelde bacaklar 

veya karın kaslarında görülen kas ağrıları ve kasılmalar.
ışınım: Isının bir kaynaktan ışın ve dalga hareketi 

yoluyla yayılması, ışıma, radyasyon.
iklim: Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava 

olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların 
ortalamasına dayanan durumu.

jeofizik: Fiziksel yöntemlerle yerküre ve diğer gök 
cisimlerinin iç yapısını inceleyen bilim dalı. 
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jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaç ve katmanların 

yapısını ve evrimini inceleyen bilim dalı. 
kar: Sıfır derecenin altındaki hava sıcaklığında buz 

kristalleri şeklinde yere ulaşan yağış.
kar körlüğü: Kar yüzeylerinden yansıyan güneş 

ışığının neden olduğu geçici körlük veya zayıflayan görüş. 
kar savruntusu: Rüzgâr ile bir yerden başka bir yere 

taşınan kar.
kar sürülmesi: Şiddetli yüzey rüzgârlarıyla kar 

yağışının düzensizce dağılması ve görüş mesafesinin 
azalmasıdır.

karbonmonoksit: Renksiz, kokusuz, zehirleyici bir 
gaz. Bol miktarda ısı açığa çıkararak mavi bir alevle yanar 
ve havayla birleşerek birçok uygulama alanı olan patlayıcı 
bir karışım oluşturur.

kış fırtınası gözetlemesi:  Şiddetli kar yağışıyla 
birlikte buzlanma tehlikesi belirdiğinde Meteoroloji’nin 
halkı “hazırlıklı olması” için bilgilendirme aşaması. 

kış fırtınası uyarısı: Meteoroloji’nin gözetleme 
sonucunda tehlikeli kış şartlarının oluşmaya başladığını ya 
da her an başlayabileceğini belirlenmesi durumunda  halkı 
uyarma aşaması.

kilovatt: Bin vatlık bir güç birimi.
klima: Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin 

havasını değiştiren elektrikli araç.
klor: İçme suyu ve atık suyun dezenfeksiyonunda 

kullanılan bir madde.
knot: Denizcilikte kullanılan rüzgâr hızı birimi.
kombi: Isıtmada kullanılan yakıtı düzenli ve ayarlı 

biçimde yakan araç.
kum fırtınası: Kumun şiddetli rüzgârla havada 

taşınması.

kuraklık: Herhangi bir iklim bölgesinde mevsimlik ya 
da yıllık yağış tutarlarının yetersizliği durumu.

kuvvetli don: Yer yüzeyinin donmuş olduğu durum. 
magnitüd (büyüklük): Depremin büyüklüğü veya 

depremde açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü.
maksimum: Değişebilen bir niceliğin varabileceği en 

yüksek olan sınır. 
menfez: Her hangi bir kaçak olduğunda gazın 

ortamda birikmesini önleyip havaya karışarak uçup gitmesi 
için pencerelere takılan bir aparat olup kesinlikle açık 
tutulması zorunludur.

meteoroloji: Atmosferik olayları ve yaşamla 
atmosferin etkileşimi inceleyen bilim dalı.

meteorolojik gözetleme: Bir gün sonra meteorolojik 
bir tehlikenin meydana gelme olasılığı olduğunda, bundan 
halkın haberdar olması ve hazırlık yapması için Meteoroloji 
tarafından yapılan duyuru. Örneğin, “Belirtilen süre içinde 
ve gözetleme alanındaki nehir taşarak alçak yerleri su 
basma ihtimali var, hazırlıklı ol!” anlamındadır. 

meteorolojik uyarı: 12-36 saat öncesinden tehlikeli 
hava şartlarının oluşması olasılığı kuvvetlendiğinde belli bir 
alandaki halkın önlem alması için  yapılan duyuru. Örneğin, 
“İzlenmekte olan sel şu an oluşmakta veya her an oluşabilir, 
derhâl önlemini al!” anlamındadır.

minimum sıcaklık: Belirli zaman aralığında gözlenen 
en düşük hava sıcaklığı. 

mor ötesi ışık (ultra viyole): İnsan gözü ile görülmez, 
ama güneş yanıklarına, derinin zarar görmesine ve zararlı 
bronzlaşmaya neden olan güneş ışınları. 

nem: Verilen hava hacmi içinde sıvı, katı veya buhar 
hâlde bulunan toplam su miktarı veya atmosferdeki su 
buharı içeriği.

nemli hava: Çok miktarda su buharı içeren hava. 
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nem oranı: Havanın su buharı içeriğinin yüzde olarak 
ifadesidir. 

odak derinliği: Deprem enerjisinin açığa çıktığı 
noktanın yeryüzüne olan uzaklığı.

organik: Kökeni bitkisel ve hayvansal olan.
öldürücü don: İlkbaharın sonunda veya sonbaharın 

başında bitki büyümesini durduran don.
paratoner: Yıldırımdan korunmak için kullanılan 

metal iletken sistem.
p-dalgası: Yayılma yönünde salınım yaparak iler-

leyen bir sismik dalga türü.
rezervuar: Tuvaletlerde kullanılmaya yarayan su 

deposu.
rüzgâr: Dünya yüzeyine göre havanın yatay hareketi.
rüzgâr çorabı: Rüzgâr yönünü ve hızını belirtmek 

için kullanılan, yollara ve pistlere konulan koni biçimli alet. 
rüzgâr gülü: Aylık veya yıllık olarak farklı yönlerden 

esen rüzgâr zamanının yüzde olarak ortalamasını gösteren 
grafik. 

rüzgâr yanığı: Rüzgârla ortaya çıkan açık ciltteki 
güneş yanıkları.

sağanak: Genelde kısa süreli ama şiddetli yağışlardır.
s-dalgası: Yayılma yönüne dik olarak salınım yaparak 

ilerleyen bir sismik  dalga türü. 
sera gazları: Atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisine 

neden olan su buharı, karbondioksit, metan ve ozondan 
oluşan gazlardır.

sıcaklık: Termometre ile ölçülen sıcaklık, soğukluk 
ya da ısının ölçüsü.

sıcak çarpması: Yüksek hava sıcaklığının yüksek 
nemle birleştiğinde insanlarda görülen aşırı ısı etkisi.

sıcak hava dalgası: Hava sıcaklıkları 40 derece  ve 
daha yüksek olduğu günlerdeki hava şartları.

sıvılaşma: Suya doygun ince taneli kum ve siltli 
katmanların; depremin etkisi ile  zeminin taşıma gücünü 
tamamen yitirmesi ve sıvı gibi davranması.

sismik: Depremle ilgili.
sismik boşluk: Şu anda durağan olan fakat geçmişte 

en az bir deprem üretmiş fayın (kırığın) bulunduğu yer. 
sismoloji: Depremin nasıl oluştuğunu, deprem 

dalgalarının nasıl yayıldığını, depremlerin büyüklüğünün 
ölçülmesini ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim 
dalı.

sivil toplum kuruluşu (STK): Gönüllü kişilerin, 
dernek, vakıf, oda, sendika, yurttaş girişimi, vb. adı altında 
buluşup, zamanlarını, emeklerini toplumun yararına sunmak 
ve kalıcı etki yaratmak için bilim, sanat, kültür, çevre, 
siyaset, eğitim, sağlık, afet vb. konularda örgütlenmesi.

siyah buz: Saydamlığından dolayı yol rengine yakın 
siyahlıkta görünen ince ve kaygan buz tabakası. 

soğuk hava dalgası: Sıcaklık tehlikeli olarak (-) 18 
derecenin altına  düştüğünde görülen hava koşulları.

statik elektrik: Maddelerin birbirine sürtünmesi 
sonucunda elektron geçişi olmasına ve bu geçiş sonucunda 
elektron alan atomların (-) yüklü, elektron veren atomların 
(+) yüklü hâle gelmesi.

su hortumu: Bir denizin veya gölün üzerinde meydana 
gelen hortumun, yerden emdiği sular ile oluşturduğu 
kuvvetli rüzgar 
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sürüklenme: Rüzgârla yığın içinde sürülen veya 
yüzey düzensizlikleri veya engel gerisinde toplanmış kar 
veya kum parçacıkları. 

şamandıra: Kapama düzenini sağlayan metal veya 
plastikten yapılmış suda yüzen top.

şehir seli: Şiddetli yağışlarda şehirlerdeki caddelerin 
hızla akan nehirlere dönüşmesi.

şeytan kulesi: Küçük, hızlıca dönen rüzgâr sütunu.
şimşek: Bulutlar arasında, tek bulut içinde veya bulut 

ve çevre hava arasında; bir ani ve parlak ışık pırıltısıyla 
birlikte oluşan atmosferik elektrik boşalması. 

tahliye: Özellikle afet tehdidi altındaki yerlerin 
boşaltılması; orada bulunan canlıların geçici olarak başka 
bir yere gitmesi.

talaş: Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü 
vb. araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar.

tehlikeli soğuk: Dışarıya çıkmanın çok riskli olduğu 
ve evde kalınması gereken durum. 

tipi: Görüş uzaklığını 1 km’den daha aza düşüren çok 
şiddetli rüzgâr ile sürüklenen kar.

tipi uyarısı: Meteoroloji’nin şiddetli kar yağışı ve güçlü 
rüzgârlar yüzünden görüş mesafesinin sıfıra yaklaşacağını 
belirleyip halkı uyarmasıdır. Örneğin: “Dışarıdaysanız 
hemen kapalı bir yere sığının!”

Tsunami: Okyanus ya da denizlerin tabanında 
deprem, volkan patlaması ve heyelan sonucu oluşan deniz 
dalgası. 

vantilatör: Sıcak ve durgun havayı dalgalandırarak 
esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen 
alet.

yağış: Bulutlardan düşen ve yere ulaşan sıvı (yağmur, 
çisenti) veya katı (kar, buz, dolu vb) hâldeki suya verilen 
genel ad.

yağmur: Çisentiden daha büyük çapa sahip buluttan 
düşen sıvı su damlacıkları. 

yanma: Yanıcı madde ile yakıcı madde (havadaki 
oksijen) ve tutuşma sıcaklığını sağlayan bir arada olması 
ile oluşan kimyasal olay.

yıldırım: Bulut ile yer arasında, elektrik potansiyeli 
birikmesine yanıt olarak üretilen ani ve parlak ışık pırıltısıyla 
birlikte oluşan görünür atmosferik elektriğin boşalmasıdır. 

yoğuşma: Su buharının sıvı hâle dönüşmesi.
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