DEPREMDEN SONRA
ALINACAK ÖNLEMLER

YIKINTI ALTINDA
MAHSUR KALDIYSANIZ

• Elektrik sigortalar› otomatik mi?
• Siz ve ailenizin tüm üyeleri su-elektrik-gaz vanalar›n›n
yerini ve nas›l kapat›laca¤›n› biliyor musunuz?

• Toplu iskan bölgelerindeki kurallara ve yöneticilerin
talimat›na mutlaka uymal›, kargaﬂa, dedikodu ve huzursuzlu¤a izin vermemeliyiz.

• Paniklemeden, sakin olarak durumumuzu de¤erlendirmeliyiz. Kurtarma ekiplerinin en k›sa zamanda yard›m
için geleceklerini unutmamal›y›z.

• Özellikle iskan bölgelerinde halk›n sa¤l›¤› için temizlik
kurallar›na uymal› ve uymayanlar› uyarmal›y›z.

• Hareket kabiliyetimiz k›s›tlanm›ﬂsa ç›k›ﬂ için hayat›m›z›
riske atacak hareketlerden kaç›nmal›y›z.

• Bir yang›n oldu¤unda yap›lacak iﬂleri ailenizle konuﬂup
tespit ederek tatbikat yapt›n›z m›?

• Tehlikeli durum olup olmad›¤›n›n kontrolü yap›ld›ktan
ve gerekli emniyet tedbirleri al›nd›ktan sonra önceden
haz›rlad›¤›m›z acil durum çantas› ile ihtiyaç duyaca¤›m›z
di¤er malzemeleri yan›m›za alarak bulundu¤umuz yeri
kontrollü, h›zl›, dikkatli sakin bir ﬂekilde terk etmeli ve
buluﬂma noktas›na gitmeliyiz.

• Baﬂkalar›n›n da ihtiyac› olabilece¤ini düﬂünerek ihtiyac›m›zdan fazla yard›m malzemesi talebinde bulunmamal›y›z.

• El ve ayaklar›m›z› kullanabiliyorsak su, kalorifer, gaz tesisatlar›na, zemine ya da tavana vurmak suretiyle varl›¤›m›z› duyurmaya çal›ﬂmal›y›z.

• Afet sonras›nda yaﬂad›¤›n›z bölge d›ﬂ›nda kalabilece¤iniz bir mesken var m›?

• Kurulan Kriz Merkezlerine giderek, içinde bulundu¤umuz durum hakk›nda bilgi vermeliyiz.

• Yard›m için kendimizi tehlikeye atmamal›y›z.

• Sakin olmaya çal›ﬂmal›y›z.
• Tehlikeli bir durum olup olmad›¤›n› kontrol etmeliyiz.
Tüp, elektrik, su ve varsa do¤algaz› kontrol etmeliyiz.
Elektrik fiﬂlerini prizden çekmeli veya ﬂalteri kapatmal›y›z. Su ve do¤algaz ana vanalar›n› kapatmal›y›z.

• Bina zarar görmemiﬂ ise içeri girmek için en az bir saat beklemeli, ilgililerin görüﬂ ve duyurusu do¤rultusunda
hareket etmeli ve onlar›n izni al›nmad›kça içeriye girmemeliyiz.
• Y›k›lan binalarda yard›ma ihtiyac› olanlara kurtarma, ilk
yard›m ve enkaz kald›rma çal›ﬂmalar›nda yard›mc› olmal›y›z.

YARDIMCI OLACAKSANIZ
• Yard›ma gereksinim duyan kiﬂileri yard›m›n ulaﬂt›¤›
yerlere götürmeliyiz.
• Yaral›lar›n isimlerini ve say›lar›n› not etmeliyiz.
• Emniyetli oldu¤una emin olmad›¤›m›z yerlere girmemeliyiz.
• Arama yapaca¤›m›z binalarda elektrik, do¤algaz ve su
tesisatlar›n›n kapat›lmas›n› sa¤lamal›y›z.

• Enerjimizi en tasarruflu ﬂekilde kullanmak için hareketlerimizi kontrol alt›nda tutmal›y›z.
• Kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çal›ﬂmal›y›z, ancak enerjimizi kontrollü kullanmal›y›z.

• Aile içinde birbirimizle dayan›ﬂma halinde olmal›y›z.
Özellikle çocuklar› olay›n etkisinden uzaklaﬂt›rmal›y›z.

• Etraf karanl›k ise fener kullanmal›, elektrik ›ﬂ›klar›n›
yakmamal›y›z.

• Siz ve aileniz son üç y›lda ilk yard›m e¤itimi gördünüz
mü?

• Kurtarma ve sosyal yard›mlar s›ras›nda panik ve kargaﬂaya yol açmadan ilgili ve görevlilere yard›mc› olmal›y›z.

• Yaral› bulursak, önce güvenli¤e almal›, süratle ilk yard›m uygulamal›y›z.

• Yaﬂad›¤›n›z evde veya bulundu¤unuz apartman›n her
kat›nda duman dedektörü, yang›n alarm› var m›?

• Deniz kenar› yerleﬂimlerinde, dev dalgalar›n oluﬂmas›
olas›l›¤›na karﬂ› deniz kenar›ndan uzaklaﬂmal›y›z.

• Yard›m almak, durum bildirmek ve hasar tespiti için
arad›¤›m›z binalar› iﬂaretlemeliyiz.

• Evinizde yang›n söndürme cihaz› var m›? Bu cihazlar›
her fert kullanmas›n› biliyor mu?

DEPREM‹N TANIMI

c) Mevcut binalar›n depreme dayan›kl› olup olmad›¤›n› araﬂt›rmal›y›z, dayan›kl› de¤ilse, güvenli hale getirmeliyiz.

• Aile bireyleri ile topluca deprem s›ras›nda nas›l korunaca¤›m›z hususunda sohbet ve al›ﬂt›rmalar yapmal›y›z.

d) Deprem sigortas›n› yapt›rmal›y›z.

• Bulundu¤umuz mekandan deprem sonras› hangi yoldan ne
ﬂekilde ayr›laca¤›m›z› belirleyen "Tahliye Plan›"haz›rlamal›y›z.

• Evlerde, okullarda ve iﬂyerlerinde de¤iﬂik büyüklükte depremlere karﬂ› senaryolar haz›rlamal›, tatbikatlar yapmal›y›z.
• ‹lk yard›m kurslar›na kat›lmal›y›z veya ilk yard›mla ilgili bilgileri içeren kitap, broﬂür vb.gibi yay›nlar› evimizde bulundurmal›y›z.
• Sabitlenmemiﬂ devrilebilecek eﬂyalar› pencerelerden uza¤a
yerleﬂtirmeli, gece yatarken oda kap›lar›n› aç›k b›rakmal›y›z.

Deprem merkezi

Depremlerin büyüklüklerine göre yer yüzeyinde verdi¤i hasar
çok yüksek oranda can ve mal kayb›na yol açmakta, sosyal hayat› ve ülkenin ekonomik durumunu felç etmektedir.
Depremin olaca¤›n› önceden tespit eden cihazlar veya yöntemler henüz bulunamam›ﬂt›r. Bu nedenle, depremle içice yaﬂayan ülkeler depremin yarataca¤› olumsuz etkilere karﬂ› haz›rl›kl› olmak zorundad›r.
Ülkemiz topraklar›n›n %92'sinin deprem riski taﬂ›d›¤›, nüfusumuzun da %95'inin bu bölgeler üzerinde yaﬂad›¤›, büyük sanayi merkezlerinin % 98'inin ve barajlar›m›z›n % 93'ünün deprem bölgelerinde bulundu¤u bilinmektedir.
Bu da bize, ülkemizde bu konu ile ilgili haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›n
sürekli ve etkili olarak yap›lmas› gerekti¤ini ifade etmektedir.
Depremin yarataca¤› hasarlar› en aza indirmek amac›yla;
• Halk›n konu hakk›nda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
• Deprem öncesinde, "Al›nmas› Gereken Önlemler"in al›nmas›,
• Deprem s›ras›nda ve sonras›nda "Yap›lacak ‹ﬂler’in yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.

DEPREM ÖNCES‹ ALINACAK ÖNLEMLER
a) Yerleﬂim bölgelerini titizlikle belirlemeliyiz. ‹mara yeni aç›lacak sahalar›n zemin etüdünü yapt›rmal›y›z, imar plan›nda konuta ayr›lm›ﬂ yerler d›ﬂ›ndaki yerlere ev ve bina yapmamal›y›z.
b) Yap›lar›n genel ve deprem güvenli¤ine dikkat etmeliyiz.
Tüm yap›lar› "Afet Bölgelerinde Yap›lacak Yap›lar Hakk›nda
Yönetmelik" ve konu ile ilgili di¤er mevzuata uygun olarak yapmal›y›z.

• Elektrik, gaz ve su ﬂebekelerinin gerekti¤inde kapat›labilmesi için ana ﬂalter ve vanalar›n›n yerlerini ve nas›l kapat›laca¤›n› ö¤renmeliyiz.

YAﬁAMAYI Ö⁄RENMEL‹Y‹Z

• Aileniz fertleriyle konuﬂtunuz mu? (Bir afet s›ras›nda
nerede buluﬂacaks›n›z? Ne yapacaks›n›z?)

• Girdi¤imiz yerde "‹çeride kimse var m›" diye ba¤›rmal›, cevap için bir süre beklemeliyiz. Cevap al›rsak, nerede
ve nas›l bir yard›ma gereksinim duydu¤unu sormal›y›z.

Deprem dalgalar›

• Ev, araba ve iﬂyeri ile kendinizi sigorta ettirdiniz mi?

DEPREMLE

• Ailenizin fertleri afete haz›rl›kl› m›?

• Sadece resmi kaynaklar›n aç›klama ve uyar›lar›na uymal›, kulaktan kula¤a yay›lan ﬂayialara ve söylentilere
inanmamal›y›z.

e) Toplumda deprem bilincini oluﬂturmal›y›z ve aﬂa¤›daki konularda bilgi ve beceri sahibi olmal›y›z:

• Okula giden çocuklar›n›z›n okuduklar› okulun afet plan› var m›? Varsa tatbikat› yap›lm›ﬂ m›? Çocuklar ne yapacaklar›n› biliyorlar m›?

• Siz ve yaﬂad›¤›n›z çevre afete karﬂ› haz›rl›kl› m›?

• Mecbur kalmad›kça trafi¤e ç›kmamal›y›z.

Yer kabu¤unun derin katmanlar›n›n k›r›l›p yer de¤iﬂtirmesi ya
da yanarda¤lar›n püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluﬂan sars›nt›lard›r.

• Sizi afet durumunda arayacak yak›n›n›z, dostunuz var
m›? (Sizin varl›¤›n›z›, sa¤l›¤›n›z› tespit ya da kontrol edecek kiﬂiler belirlendi mi?)
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AFETE HAZIR MISINIZ ?

• Öncelikle kaba yüzey taramas› yapmal›y›z. Artç› depremlere karﬂ› girdi¤imiz yerlerde yere e¤ilmeli, dizlerimizin üstünde yürümeli, her an düﬂebilecek maddelere karﬂ› tetikte olmal›y›z.

• Telefon hatlar›n› meﬂgul etmemeliyiz.

• Sizin ve ailenizin önemli kay›tlar›n›n kopyalar› evin d›ﬂ›nda yang›na dayan›kl› bir yerde saklan›yor mu?

• 72 saat yetecek kadar yiyecek malzemeniz haz›r m›?
(Kapal› kaplar içerisinde veya konserve olarak)
• Afet çantan›z var m›? (‹çinde; el feneri, ilk yard›m çantas›, radyo, yedek pil vs.)
• Araban›zda bir afet çantas› var m›?

• Aile bireylerimiz ile iletiﬂimi sa¤lamak için "Deprem Sonras›
Buluﬂma Plan›" haz›rlamal›y›z.
• Ailemize ait önemli belge ve bilgilerin bir suretini evimizin d›ﬂ›nda emniyetli bir yerde saklamal›y›z.
• Depremin gece meydana gelebilece¤ini düﬂünerek, yata¤›m›z› pencerenin önünden ve eﬂyalar›n dökülebilece¤i yerlerden
uzak yerleﬂtirmeliyiz.
• Acil durumlarda yard›m istemek için (Sivil Savunma, Polis,
Jandarma, Hastaneler, K›z›lay vb. gibi) önemli telefon numaralar›n› ö¤renmeliyiz.

LÜTFEN
OKUDUKTAN
SONRA SAKLAYINIZ

• Sabitlenmemiﬂ veya devrilebilecek eﬂyalardan, yüksek ya da
tehlikeli yerde bulunan zehirli madde ve s›v›lardan, sobalardan, ﬂömine ve ocaklardan uzak durmal›y›z.
• Merdivenlerden, balkonlardan, asansörlerden ve sütunsuz
geniﬂ alanl› yerlerden uzaklaﬂmal›y›z.
• Gazla ve elektrikle çal›ﬂan aletler aç›ksa, kapatmal›y›z.
• Asansörü kesinlikle kullanmamal›y›z. Asansörde isek kat ç›k›ﬂ dü¤mesine basarak asansörü terk etmeliyiz.

DEPREM ÖNCES‹NDE
SIRASINDA VE SONRASINDA
YAPILMASI GEREKENLER

B. B‹NA DIﬁINDA
• Enerji hatlar›ndan, di¤er binalardan ve duvar diplerinden
uzaklaﬂmal›y›z. Güvenli aç›k alanda sars›nt› sona erinceye kadar kalmal›y›z. Etraftan gelebilecek tehlikelere karﬂ› haz›rl›kl›
olmal›y›z.
• Deniz k›y›s›ndan uzaklaﬂmal›, yüksek yerlere do¤ru ç›kmal›y›z.
• Toprak kaymas› olabilecek, taﬂ veya kaya düﬂebilecek dik
kayalar›n yak›n›ndan ve yamaç altlar›ndan uzaklaﬂmal›y›z.
• Binalardan düﬂebilecek baca, cam k›r›klar› ve s›valara karﬂ›
tedbirli olmal›y›z.
• Toprak alt›ndaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlar›ndan
gelecek tehlikelere karﬂ› haz›rl›kl› ve dikkatli olmal›y›z.

C. ARAÇ KULLANIRKEN

• Ev veya iﬂyerlerimizde yang›n söndürme cihaz› bulundurmal›y›z ve bu cihaz›n nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renmeliyiz.

• Araç karayolunda seyir halinde ise; yolu kapatmadan sa¤a
yanaﬂ›p durmal›y›z. Kontak anahtar›n› yerinde b›rak›p, pencereler kapal› olarak araç içerisinde beklemeliyiz. Ancak sars›nt›
durduktan sonra aç›k alanlara gitmeliyiz.

• Acil durumlarda ihtiyaç duyaca¤›m›z ilk yard›m malzemesi,
yedek pil ve pilli radyo, el feneri, temizlik malzemeleri, sinyal
düdü¤ü, mum, kibrit, kuru g›da ve bisküvi gibi malzemeleri
koyaca¤›m›z K‹ﬁ‹SEL AC‹L DURUM ÇANTASI haz›rlamal› ve
kolayca eriﬂebilece¤imiz bir ﬂekilde haz›r bulundurmal›y›z.

• Araç meskun mahallerde ise ya da güvenli bir yerde de¤ilse;
arac› durdurmal›, kontak anahtar› üzerinde b›rak›larak arac›
terk etmeli ve aç›k alanlara gitmeliyiz.

• En güvenli ve hayat üçgeni oluﬂturabilecek sa¤lam bir masa,
s›ra, içi kitap ya da çamaﬂ›r dolu sand›k, dolgun ve hacimli
koltuk, kanepe, çekyat, para kasas›, kalorifer petekleri, mutfak
tüpü, döküm küvet, f›r›n, çamaﬂ›r-bulaﬂ›k makinelerinin yan›
vb.gibi yerleri önceden belirlemeliyiz.
• En güvenli yerler ile hasar görebilecek ve/veya verebilecek
eﬂyalar› belirlemeliyiz. Su ›s›t›c›s› ve soba; üzeri fazla yüklü ve
bir yere ba¤l› olmadan duran kitapl›k, vitrin, mutfak dolab› ve
raflar; dolap veya raflar›ndan kay›p düﬂebilecek elektronik eﬂyalar ile lamba, saks› ve avize gibi as›l› duran eﬂyalar› sabitlemeli veya emniyetli hale getirmeliyiz.

DEPREM SIRASINDA ALINACAK
ÖNLEMLER

• Zehirli, patlay›c›, yan›c› maddeleri düﬂmeyecek bir konumda
sabitlemeli ve k›r›lmayacak bir ﬂekilde depolamal›y›z. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler koymal›y›z.

A. B‹NA ‹ÇER‹S‹NDE

• Binadan acilen kaçmak için kullan›lacak yollardaki tehlikeleri
ortadan kald›rmal›, bu yollar› iﬂaretlemeli, buralara gereksiz
eﬂya ve malzeme koymamal›y›z.
• Ev, okul ve iﬂyeri içinde güvenli¤i sa¤lamak için bir "Deprem
Güvenlik Plan›" haz›rlay›p, bu plana göre nas›l davranmam›z
gerekti¤inin tatbikat›n› zaman zaman yapmal›y›z.

• Mümkünse acil durum çantam›z› da yan›m›za alarak daha
önceden tespit etti¤imiz güvenli ve hayat üçgeni oluﬂturabilecek bir yere yak›nda bulunulan kitap, yast›k ... vb. malzeme ile
baﬂ›m›z› koruyarak ya da baﬂ›m›z› iki elimizin aras›na alarak ve
dizlerimizi karn›m›za do¤ru çekip vücut hacmimizi küçülterek
(cenin konumunda) uzanmal›y›z.

• Asansörlerin kap› yanlar›na "Deprem S›ras›nda Kullan›lmaz"
levhas› aﬂmal›y›z.

• Yer sars›nt›s› durana kadar (en az 60 saniye) sakland›¤›m›z
yerden ç›kmamal›y›z.

• Mümkün oldu¤unca sakin olmal›y›z.

D. METRODA VEYA D‹⁄ER TOPLU TAﬁIMA
ARAÇLARINDA BULUNURKEN
• Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inmemeliyiz.
Elektri¤e kap›labilir veya di¤er bir tren çarpabilir.
• Trenin içinde, s›k›ca tutturulmuﬂ ask›, korkuluk veya herhangi bir yere Minimaliyiz.
• Metro veya tren personeli taraf›ndan verilen talimatlar› izlemeliyiz.

