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SEL VE TAŞKIN
SONRASINDA

Afet ve Acil Durum
çantanızı yanınıza
alarak hızlı adımlarla
binayı terkedin.

Deprem anında
sakin kalın

Balkon,
merdiven ve
asansörlerden
uzak durun.

Çök ,kapan, tutun
hareketiyle hedefinizi
küçültün.

Yangın ve patlamaları
engellemek için ocağı
su vanasını ve gaz
kokusu alınmıyorsa
elektrik şalterini
kapatın.

e Devlet üzerinde
size belirtilen en yakın
toplanma alanına
yürüyerek gidiniz

Yetkililer çağrıda
bulununcaya kadar
toplanma alanında
kalın.

Toplanma alanından
barınma alanına geçiş
için yetkililerin
yönlendirmelerini
bekleyin.

Acil yardım araçlarının
hızla ulaşım sağlamaları
için ilk 6 saat aracınızı
kesinlikle kullanmayın
ve trafiğe çıkmayın.

İletişim sistemlerinin
kilitlenmemesi amacıyla
operatörünüzün
üzerinden arama
yapmayın.

SMS ve İnternet
tabanlı uygulamaları
tercih edin.

0617-023-01

ANKARA

K
enEnlem  : 39.9804701

Boylam: 32.8482649

AFET VE ACİL DURUM

TOPLANMA ALANI

AFAD Logosu

AFET VE ACİL DURUM
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SEL ve TAŞKINLAR

Sel ve Taşkınlara Karşı; Hazırlıklı Olun
Alınacak önlemler sayesinde 
oluşabilecek mal ve can kayıplarını 
azaltmak mümkündür!

SEL VE TAŞKIN SIRASINDA
• Elektrik kaynaklarından uzak 
durun. 
• Sel suları içerisine kesinlikle 
girmeyin. 
• Sürüklenebilecek parçalara 
karşı kendinizi koruyun.
• Tesisatları kapatın.
• Elektrikli ev aletlerini f işten 
çekin; sigortaları ve vanaları 
kapatın. 
• Afet ve acil durum çantanızı 
alın.
• Ani su baskını olabileceğini 
unutmayın.
• Komşularınızı ve yakınlarınızı 
uyarın. 
• Evcil hayvanlarınızın da 
güvende olduğundan emin olun.
• Yüksek bir yere çıkmak için 
harekete geçin.

 

Sel ve taşkına hazırlıklı olmak için 
aşağıdakileri yapmak gerekir;

Öncesinde:
• Bulunduğunuz yerin sele maruz kalma 
riskini öğrenin. 
• Yerleşim yerlerinizi dere yataklarına 
kurmamaya özen gösterin. 
• Sel konusundaki uyarıları iletişim 
kanalları aracılığıyla takip edin. 
• Gerektiğinde Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden telefonla bilgi alın. 
• Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, 
uzun süreli yağışların ise nehirlerin 
taşmasına neden olacağını unutmayın. 
• Sel sigortası yaptırın. 
• Aile Afet Planınızı hazırlarken sel 
riskini göz önünde bulundurun.

Meteorolojik uyarılara 
dikkat edilerek sel 
nedeniyle oluşabilecek 
can ve mal kayıplarını 
azaltmak mümkündür

SEL ve TAŞKIN
ÖNCESİNDE 


