EVİME EN YAKIN
TOPLANMA ALANINI
NASIL ÖĞRENİRİM?
• E-Devlet ‘e T.C. kimlik numaranızı giriniz.
• AFAD’ın sunduğu hizmetlerden Afet ve
Acil Durum Toplanma Alanlarını seçin.
• İkamet ettiğiniz adrese en yakın
toplanma alanını belirleyin.
• Harita özelliğinden alanın yerini öğrenin.
• Alanın adres ve koordinat bilgilerini
kaydedin.
• Afet ve Acil Durum Planınıza bu alanı
ekleyin.
• Alanı önceden görün ve alana gidiş için
alternatif rotalar belirleyin.

Deprem anında
sakin kalın

Balkon,
merdiven ve
asansörlerden
uzak durun.

Çök ,kapan, tutun
hareketiyle hedeﬁnizi
küçültün.

QR kodunun hemen yanında bulunan
numaralar sırasıyla

AFET VE ACİL DURUM
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Toplanma Alanı Tabelasındaki
İşaret ve Rakamlar Ne Anlama
Geliyor?
il trafik kodunu
ilçe kodunu
mahalle kodunu
alan numarasını
temsil ediyor.
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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.

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

İletişim sistemlerinin
kilitlenmemesi amacıyla
operatörünüzün
üzerinden arama
yapmayın.

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

SMS ve İnternet
tabanlı uygulamaları
tercih edin.
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Buna göre Ankara’nın Keçiören
ilçesinde yer alan bir afet ve acil
durum toplanma tabelasındaki 3429
numarası il ve ilçeyi, 010 mahalleyi ve
son olarak 01 ise bölgedeki alan
numarasını anlatıyor.

ANKAen
K

e Devlet üzerinde
size belirtilen en yakın
toplanma alanına
yürüyerek gidiniz

Eğitim Dairesi Başkanlığı

AFET VE
ACİL DURUM

TOPLANMA ALANLARI

TOPLANMA ALANI
Afet ve acil durumlar sonrasında geçici
barınma merkezleri hazır olana kadar
geçecek süre içerisinde yaşanacak
paniği önlemek ve sağlıklı bilgi
alışverişini sağlamak amacıyla halkın
tehlikeli bölgeden uzaklaşarak
toplanabileceği güvenli alanlardır.

GEÇİCİ BARINMA ALANI
Afer sonrası Barınma ihtiyacını
gidermek için kullanacağımız çadırkent
- konteynerkent kurulacak alanlardır

NERELERDEDİR?
• 81 ilde, uygun her ilçede ve
mahallededir.
• Temel ihtiyaçlara yakın,
• Yapısal olmayan
tehlikelerden uzak,
• İkincil tehlikelerden uzak,
•Engellilerin ve yaşlıların
ulaşımına uygun,
• Ulaşılabilir ve tahliye
edilmesi kolay,
alanlardır.

SİZ NELER YAPMALISINIZ?

• AFAD ve Yetkinlendirdiği birimler
tarafından verilen
‘’Temel Afet Bilinci ’’
eğitimlerine katılarak
• Afet öncesi
hazırlıklarının neler
olduğu,
• Afet sırası nasıl davranılacağı
• Afet sonrasında yapılacaklar hakkında
bilgi edinin.
• Sağlık Bakanlığınca
yetkilendirilmiş İlkyardım
Eğitim Merkezlerinden
ilkyardım eğitimi alınız.
• Acil durum telefonlarını öğrenin
• Olası acil durumlar için
aile afet ve acil durum
planınızı yapın.
• Acil durumlarda iletişim
kuracağınız kişileri ve telefon
numaralarını önceden belirleyin.
• Toplanma alanınızı öğrenin.
• Ailenizle tatbikat yapın.
• Aile bireyleriyle buluşma yerlerinizi
alternatifli olarak belirleyin.
• İçinde yiyecek, su, kuru gıda, ilk
yardım malzemeleri ile önemli
evraklarınızın örneklerinin
bulunduğu
Afet ve Acil Durum
Çantası hazırlayın.

