


“Japonya’da olan bir depremde kurtarma ekibi genç bir kadının yaşadığı enkaza ulaşırlar. 

Yıkıntıların arasında kadının cesedine ulaşırlar. Kadının enkaz altındaki pozisyonu biraz 

ilginçtir. Sanki ellerinde bir şey tutarak iş yaparken dizlerinin üzerine çökmüş haldedir. Bu 

esnada sanki ev üzerine yıkılmış gibidir. Kurtarma ekibinin lideri yine de canlı olma ümidiyle 

kadına ulaşmaya çalışır. Maalesef kadın çoktan ölmüştür. Ekip ordan başka bir enkaza 

hareket etmek üzere iken bir sebepten dolayı ekip lideri açtığı delikten içeri doğru kadının 

cesedinin altına doğru bakar ve seslenir! “ Bir Çocuk! .. Bir Çocuk var!” der. Ekip uzun bir 

çalışmadan sonra çiçekli battaniye içinde ölü kadının cesedinin altında 3 aylık bir çocuk 

bulurlar. Kadın son bir hamle ile çocuğunu kurtarmak için bedenini ona siper yapmıştır. 

Ekip çocuğa ulaştığında hala bebek uyumaktadır. Doktor çabucak gelir ve çocuğu muayene 

eder. Battaniyeyi açtığında içinde bir cep telefonu bulur. Ekranda yazılı bir mesaj vardır . 

Mesajda şu yazıyordur! “Eğer kurtarıldıysan , seni sevdiğimi hatırla!” Bir annenin çocuğuna 

olan sevgisini ölüm anında bile ona anlatma çabasının en güzel örneği belkide..”

Kaynak:https://www.turkishnews.com/tr/content/2011/10/25/japonya-ve-vandan-benzer-bir-deprem-hikayesi/

“BİR DEPREM HİKAYESİ”
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DEPREMDE HAYAT KURTACAK 7 ADIM…

HAZIRLANMA SAFHASI

1. Adım : Alanınızı Koruyun
Tehlikeleri tanımlayarak ve hareketli eşyaları koruyarak alanınızı emniyet altına 
alın.

Deprem sarsıntısı neredeyse her şeyi, hatta büyük veya ağır eşyaları hareket ettirebilir. 
Evinizin ya da iş yerinizin yana doğru çekildiğini ve sarsıldığını hayal edin - etrafa ne 
atılır? Bunu nasıl önleyebilirsiniz?

Kitaplıklar gibi mobilyaları yataklardan, kanepelerden veya insanların oturduğu, 
uyuduğu veya çok fazla zaman geçirdiği diğer yerlerden uzağa taşıyarak ŞİMDİ 
BAŞLAYIN 

AĞIR NESNELERİ ALT RAFLARA TAŞIYIN.
Ardından, güvenli olmayan TELEVİZYONLAR , BİLGİSAYARLAR , KİTAPLIKLAR 
MOBİLYALAR, SU ISITICISI vb. Şeyleri tanımlamak ve düzeltmek için “tehlike avına” 
devam edin.

BU NEDEN ÖNEMLİ? 

1999 MARMARA depreminde, devrilme kitaplıkları gibi teminatsız eşyalardan dolayı 
birçok insan öldü ve binlerce kişi yaralandı. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ve İÇMİMARLAR 
ODASI Tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu deprem sırasındaki ölüm ve 
zyaralanmaların% 90’i BİNA YAPIMINDAN Kaynaklanırken. % 5 ‘ inin düşen mobilyalardan 
veya nesnelerden kaynaklandığı belirlendi. 
Diğer yaralanmalar, insanların düşmesi veya tehlikeli davranması nedeniyle oldu. 
Ayrıca, bu tür zararlardan dolayı milyarlarca Lira kaybedildi Bu hasarların, ölüm  ve 
yaralanmaların çoğu, bu içerikleri güvenceye almak için yapılacak  eylemlerle önceden 
önlenebilirdi. Bu yüzden Binanızın sağlamlığının yanında bu adıma önem vermenizi  
tavsiye ediyoruz.
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İŞE NEREDEN BAŞLAYALIM?

“TEHLİKE AVINA ÇIKARAK” YAŞADIĞINIZ MEKANDA BİR LİSTE OLUŞTURUN

Her şeyi halledene kadar her hafta sonu en az bir eşya tutmaya çalışın. 

Ücretsiz olarak yapabileceklerinizle başlayın. 

Başkalarından yardım istemeniz veya araçları ödünç almanız gerekebilir. Belki 

karşılığında onlara yardım edebilir veya çevrenizdeki diğer insanlara yardım edebilirsiniz. 

Hepimiz bu işte beraberiz!

MASRAFSIZ YAPILABİLECEKLER 

•Ağır ya da büyük eşyaları yere ya da alçak raflara taşıyın.

•Üzerinize düşebilecek asılı eşyaları çok fazla zaman harcadığınız yerden uzaklaştırın.

•Ağır ya da dengesiz nesneleri kapılardan ve çıkış yollarından uzaklaştırın. 

DÜŞÜK MALİYETLE GİDERİLEBİLECEKLER 

•İki metal vida ile duvar ısıtıcısını ve  su ısıtıcısı sabitleyin.

•Ağır mobilyalar ve cihazları duvara sabitleyin.

•Aynaları ve resimleri kapalı kancalara asın

•Bilgisayarları ve TV’leri özel tutucular ile sabitleyin.

•Silikon, macun veya balmumu kullanarak küçük nesnelerin düşmesini önleyin.

•Mandalları mutfak dolaplarına takın.

BİRAZ DAHA FAZLA MALİYETLE GİDERİLEBİLECEKLER  

•Gaz borularının  cihazlarla (su ısıtıcıları, fırınlar ve çamaşır kurutucular gibi) buluştuğu 

esnek bağlantıları sabitleyin. .

•Avizeleri, .

•Serbest duran odun sobalarını, borularını veya şömine uçlarını sabitleyin.
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2. Adım : Güvende Olmayı Planlayın
Bir felaket planı oluşturarak ve acil durumlarda nasıl iletişim kuracağınıza karar vererek 
güvenli olmayı planlayın.

Evinizdeki herkes büyük bir depremin şiddetli bir şekilde sarsılması sırasında doğru 
olanı yapacak mı? 

Herkesin beklenen depremden önce, esnasında ve sonrasında ne yapacağını planlamak 
için aileniz veya ev arkadaşlarınızla bir araya gelin.

Deprem sona erdiğinde, yangın riski, potansiyel fayda ve temel hizmetlerin eksikliği ve 
artçı şokların kesinliği ile birlikte yaşamak zorunda kalacağız. 

 -Şimdi plan yaparak hazır olacaksın. 
 -Bu plan diğer acil durumlar için de faydalı olacaktır.

BİR DEPREM, TERÖRİST SALDIRISI veya DİĞER ACİL DURUMLARI planlamak, parti 
veya tatil planlamasından çok farklı değildir. 

Acil durum planınızın tahliye ve birleşme planları içerdiğinden emin olun; 
ACİL DURUM irtibat telefon numaraları 
Acil durum malzemeleriniz ile diğer bilgilerin yerleri. 

ŞİMDİ deprem sırasında güvende olmayı planlayın:
• (ÇÖK, KAPAN, TUTUN)
•Her odada sağlam masalar, koltuk, kanepe, çamaşır makinası, bulaşık makinası  vb. 
güvenli noktalar belirleyin.
•Bir deprem meydana geldiğinde nerede olursanız olun, kendinizi nasıl koruyacağınızı 
öğrenin.

ŞİMDİ Bir depremden sonra yapılacakları planlayın:
•Ayakkabıları ve El fenerlerini her yatağın yanında tutun.
•Eviniz için bir yangın söndürücü alın. Bu hususta www.detam.com.tr adresinden   veya 
0312 222 3106 | 0212 217 67 06 TELEFON üzerinden ulaşabileceğiniz DETAM ACİL 
DURUMLAR SERVİSİ  sizi ve ailenizi doğru kullanması için eğitebilir.
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•Evinizdeki herkese acil durum düdüğü kullanmayı ve / veya tuzağa düştüğünde üç 

kez tekrar vurmayı öğretin. Yıkılmış binalarda arama - kurtarma ekipleri sesleri dinliyor 

olacak.

•Tekerlekli sandalye kullanımı, yürüyüş yardımı, özel diyetler veya ilaç kullanımı gibi 

özel şartlar veya durumlar ile hane halkı üyelerinin ve komşuların ihtiyaçlarını belirleyin.

•İLK YARDIM eğitim kursuna katılın.  Çevrenizdeki diğer kişilerin ilk yardım eğitimi 

almalarına öncülük edin.  Bu hususta www.detam.com.tr adresinde ulaşacağınız 

DETAM İLK YARDIM EĞİTİM DEPARTMANI Size yardımcı olacaktır.

•Elektrik, Su, Doğal Gaz gibi Hizmet girdilerinin yerini öğrenin. Evinize giren, gaz, su 

ve elektriği nasıl kapatacağınızı bildiğinizden emin olun. Gazı, yalnızca sızan gazın 

kokusunu alıyorsanız veya duyuyorsanız kapatın.

•Duman alarmları kurun ve aylık olarak test edin. Pili yılda bir kez veya alarm “cıvıl cıvıl” 

bir ses çıkardığında değiştirin. (düşük pil sinyali).

•Acil durumlarda kimlerin yardıma ihtiyacı olacağını kimlerin özel ilgiye ihtiyaç 

duyabileceğini (çocuklar, yaşlılar, engelli vb.) Belirlemek için komşularınızla birlikte 

çalışın.

•Bölgenizde ki ACİL DURUM TOPLANMA MERKEZLERİNİ öğrenin. 

•Semtinizde bir Acil Durum Müdahale Ekibi olup olmadığını soruşturun. 

ŞİMDİ Bir depremden sonra iletişim kurmak ve iyileştirmek için şunları planlayın:

•Sarsıntı durduktan sonra ailenizle veya ev arkadaşlarınızla buluşmak için evinizin 

dışında güvenli bir yer seçin. Toplanma Merkezleri Güvenli olacaktır. 

•Evdeki herkes tarafından durumunuz ile ilgili bilgi aktarmasının yapılabilmesi için 

bölge dışından irtibat kurulacak bir kişi belirleyin.

•Tüm aile üyelerine önemli irtibat telefon numaralarının bir listesini verin.

•Bir deprem veya başka bir felaketten sonra evinizi kullanamayacak olursanız  nerede 

yaşayabileceğinizi belirleyin.

•Çocuğunuzun okul veya Kreşi tarafından geliştirilen deprem planını öğrenin. 

Çocuğunuz için bir okul tarafından hazırlanmış acil durum kartını güncel tutun.

•Kimlik, sigorta poliçeleri ve finansal kayıtlar gibi önemli belgelerin kopyalarını güvenli, 

su geçirmez bir kapta saklayın ve afet sarf malzemeleri kitlerinizi yanınızda bulundurun. 

Bir ev envanteri ekleyin (eşyaların bir listesi ve fotoğrafları veya videoları).

Planınızı uygulamak için arada bir deprem “tatbikatları” yapın.

Planınızı çocuklarınıza, evcil hayvanlarınıza veya evinize bakan insanlarla paylaşın.
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3. Adım : Afet Malzemelerini Düzenleyin

Afet Malzemelerini uygun yerlerde Muhafaza edin.
Herkes kişisel felaket malzemeleri kitine sahip olmalıdır. Onları en çok zaman 
harcadığınız yerde saklayın, Böylece binanızın ağır hasar görmesine rağmen ulaşılabilir. 
Kitler birçok acil durum için faydalı olacaktır.

Herkesin evde, işte ve aracınızda erişilebilir yerlerde depolanan afet malzemeleri kitine 
sahip olması gerekir. 
Acil durum malzemelerinin hazır bulundurulması bir deprem, terör olayı veya diğer acil 
durumların siz ve aileniz üzerindeki etkisini azaltabilir. 
Afet malzemeleri kitinizde yiyecek, su, el feneri, taşınabilir radyolar, piller, ilk yardım 
çantası, nakit para, ekstra ilaçlar, düdük, yangın söndürücü vb. Bulunmalıdır.
Bir kiti evinizde, diğerini de arabanızda ve üçüncü bir kiti işte tutun. Afet sarf malzemesi 
kitleriniz için sırt çantaları veya diğer küçük çantalar en iyisidir, böylece tahliye ederseniz 
yanınıza alabilirsiniz. (En azından şu maddeleri dahil ediniz.) 

EV KİTİNE DAHİL EDİLECEK ACİL DURUM MALZEMELERİ

 1.İlaçlar, reçete listesi, tıbbi kartların kopyaları, doktor adı ve iletişim bilgileri
 2.Bağımlılar için tıbbi onay formları
 3.İlk yardım çantası ve el kitabı
 4.Muayene eldivenleri (lateks olmayan)
 5.Toz maskesi
 6.Yedek gözlük veya kontak lensler ve temizleme solüsyonu
 7.Şişelenmiş su
 8.Düdük (kurtarıcıları bulunduğunuz yere göre uyarmak için)
 9.Sağlam ayakkabılar
10.Acil nakit
11.Yol haritaları
12.Acil durum dışı irtibat telefon numaralarının listesi
13.Aperatif yiyecekler, yüksek su ve kalori
14.Ekstra pil ve ampullerle veya ampullerle çalışan el feneri
15.Kişisel hijyen malzemeleri
16.Oyunlar, boya kalemleri, yazı malzemeleri, oyuncak ayılar gibi konfor unsurları
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Gereksinim duyulabilecek örnek Bazı Ev Afet malzemeleri Sizler için aşağıya 

çıkartılmıştır. Lütfen bunları sahip olduğunuz DURUM İLE karşılaştırarak kontrol ediniz.

EV AFET MALZEMELERİ SETİ

Elektrik, su, nakliye ve diğer hayati sistemler, büyük bir depremden sonra bazı yerlerde 

birkaç gün veya daha uzun süre boyunca bozulabilir. Acil müdahale kurumları ve 

hastaneler bunalmış olabilir ve size anında yardım sağlayamayabilir. İlk yardım 

sağlamak ve malzeme bulundurmak hayat kurtarır, hayatı daha konforlu hale getirir ve 

bir sonraki depremden sonra başa çıkmanıza yardımcı olur.

Kişisel felaket malzemeleri kitlerinize ek olarak, ev eşyaları felaket malzemeleri kitini 

kolayca erişilebilecek bir yerde (kolayca hareket ettirilebilen büyük su geçirmez bir 

kapta), aşağıdaki öğelerin tedariki en az 3 gün sürecek (ideal olanı 2 haftadır.) 

1.Su (her kişi için günde en az bir 4 litre) Gaz ve su kaynaklarını kapatmak için anahtarlar

2.İş eldivenleri ve koruyucu gözlükler

3.Atık için ağır hizmet tipi plastik torbalar ve muşamba, yağmur pançoları ve diğer 

kullanımlar için

4.Ekstra pilli portatif radyo (veya şarj etmek için el kolunu)

5.Ek fenerler veya ışık çubukları

6.Konserve ve paketlenmiş yiyecekler

7.Dışarıda yemek pişirmek için kömür veya gazlı ızgara

8.Bir manuel konserve açacağı dahil olmak üzere, mutfak eşyaları

9.Evcil hayvan yiyecekleri ve evcil hayvan kısıtlamaları

10.Ekstra çoraplar içeren konforlu, sıcak giysiler

11.Battaniyeler veya uyku tulumları ve hatta bir çadır

12.Sigorta poliçeleri gibi hayati evrakların kopyaları

Su, yiyecek ilaç ve pil gibi bozulabilir maddelerin son kullanma 
tarihlerini kontrol edin ve değiştirin. (6 ay uygun bir süredir) .
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ÇOCUKLAR HAKKINDA ÖZEL BİR NOT

Eğer depremler bizi kontrole alamadığımız için korkutursa ki, böyledir. Bunu yaşamlarını 

yetişkinlere bağımlı olarak sürdüren, çocuklar için bunun ne kadar gerekliği olduğunu 

düşünün. 

Neden depremlerin meydana geldiğini açıklamak için bir sonraki depremden önce 

çocuklarınızla zaman geçirmeniz önemlidir. 

Onları felaket planınızı geliştirmeye dâhil edin, felaket malzemeleri kitlerini hazırlayın 

ve” ÇÖK, KAPAN, TUTUN  uygulamasını uygulayın.

Depremden sonra, çocukların büyük stres altında olacağını unutmayın. 

Korkmuş olabilirler, rutinleri muhtemelen bozulacak ve artçı şoklar bu korkuyu 

unutturmayacaktır. 

Yetişkinler, acil durumun birçok talebini ele almak için çocuklarını kendilerinden ayrı 

tutmak eğilimindedir, ancak bu çocukları sıkıntıya sokar.  Ebeveynlerin depremin ilk 

günlerinde kendilerine desteği önem arz eder. . Mümkün olduğunda, onları kurtarma 

işlemine dâhil edin.

4. Adım : Mali Zorlukları En Aza İndirme

Önemli belgeleri düzenleyerek, Evinizi güçlendirerek ve Deprem Sigortasını göz 
önünde bulundurarak finansal zorlukları en aza indirin.

Depremler sadece saniyeler sürebilir, ancak haftalar ve aylarca hayatımızı 
sallayabilirler. Önemli belgeleri düzenleyerek, mülkünüzü güçlendirerek ve deprem 
sigortasını göz önünde bulundurarak mali sıkıntılarınızı en aza indirebilirsiniz 

“DEPREM” Çantasında Önemli Belgeleri Düzenleyin
Bir depremden sonra evinizden hızlı bir şekilde ayrılmanız gerekebilir. İhtiyacınız olan 
en önemli bilgileri düzenlemenize yardımcı olmak için, bir “DEPREM” sırt çantası 
tasarlamaya başlayın. 
Uzun süre evden uzaktaysanız (kimliğinizi belirtmek, sevdiklerinize ulaşmak, bir sigorta 
talebinde bulunmak, vb. İçin) ihtiyacınız olan belgeleri değerlendirin. 
Tüm bu önemli belgeleri kapalı plastik bir torbaya koyun. Torbayı sonra “DEPREM” 
çantanıza koyun. Çantayı kolayca bulabileceğiniz bir yere bırakın.

Hangi önemli belgelere ihtiyacınız olacağını düşünün:
  •Kimlik kopyaları.
  •Sigorta kartlarının kopyaları.
  •Acil irtibat numaralarının listesi.
  •Evinize ait eşyaların fotoğrafları . (Bu sigorta talebinde bulunmanıza yardımcı olacaktır)
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Kiracılar için Bina Kontrol 
Kiracı olarak, binanızın yapısal bütünlüğü üzerinde daha az kontrole sahip olursunuz, 
ancak hangi daireyi veya evi kiraladığınızı kontrol edersiniz:
  •Takviye edilmemiş tuğla veya blok duvarlardan yapılan yapılar çökebilir ve büyük can 
kaybına neden olabilir.
  •Site içerisinde açık park alanı açıklığı olan apartmanlar da çökebilir.
  •Temel ve hasarlı duvar arızası pahalı hasara neden olabilir ancak daha az can kaybına 
neden olabilir.
  •Merdivenler, balkonlar ve dekorasyonlar gibi binaların yanlarına yapıştırılan nesneler 
depremlerde patlayabilir.

Ev sahibine şu soruları sorun:
  •Bu Binada Yapı denetim kontrolü yapıldı mı?
  •Bu binada ne gibi güçlendirme yapıldı?
  •Su ısıtıcıları duvar saplamalarına bağlanmış mı?
  •Mobilyaları duvarlara sabitleyebilir miyim?

5. Adım : “DÜŞ,KAPAKLAN,DUR BEKLE”

HAYATTA KALMAK

YER sallandığında “Düş , Kapaklan, Dur Bekle”  “gibi uygun işlemleri yapmak, hayat 
kurtarıp yaralanma riskini azaltabilir. 
Her yerde, herkes, evde, işte, okulda veya seyahatte olsun, bir deprem sırasında ne 
yapacağını öğrenmeli ve pratik yapmalıdır.

Nerede olursanız olun, elleriniz ve dizlerini üzerine kapaklanın.  
Bu pozisyon sizi düşmek ten korur ve alçakta kalmanızı sağlar.  
Bu pozisyonla yakınlardaki barınaklara sürünerek gidebilirsiniz. 

•Eliniz ile başınızı ve Boynunuzu koruyun.
•Sağlam bir masa veya masa yakındaysa, barınak için altına 
sürünün
•Yakında bir sığınak yoksa iç duvarın yanına sürünün 
(pencerelerden uzakta)
•Dizlerinin üzerinde kal; hayati organları korumak için eğilmek

ÇÖK

KAPAN
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•Masa /Sığınak altında bir elinizle başınızı tutarak bekleyin. 
Sığınağınız/Masa kayarsa sığınağınızla birlikte hareket etmeye 
hazır olun
•Sığınak yoksa;  Başınızı ve boynunuzu hem kollarınız hem 
elinizle tutun.

SARSINTI DURANA KADAR KAPALI BİR ALAN-
DA DURUN BEKLEYİN..

TUTUN

NEDEN   ÇÖK, KAPAN, TUTUN YAPMALIYIZ?
Depremler herhangi bir uyarı olmadan meydana gelir ve o kadar şiddetli olabilir ki 
kaçamazsınız veya sürünemezsiniz; bu nedenle, muhtemelen bulunduğunuz yere 
çarpacaksınız. İlk sarsıntının büyük olanın başlangıcı olarak ortaya çıkıp çıkmayacağını 
asla bilemezsiniz.
 
Bu bağlamda; Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen Deprem sonuçlarının 
değerlendirilmesinde, BİLİM ADAMLARI, DEPREM UZMANLARI, AÇİL KURTARMA 
EKİPLERİ   ÇÖK, KAPAN, TUTUN Yönteminin bir Deprem anında kendini korumak için 
en iyi yöntem olduğunu söylüyorlar… 

HER NEREDEYSENİZ ÖNCELİKLE KENDİNİZİ KORUMA ALTINA ALIN
ÇÖK, KAPAN, TUTUN

Nerede olursanız olun kendinizi korumak için ne yapacağınızı düşünmeniz önemlidir. 
YATAKTA, PLAJDA, VEYA BİR TİYATRODA,  (Vb)

İÇ MEKÂNLARDA BULUNUYORSANIZ!
ÇÖK, KAPAN, TUTUN

Dış duvarlardan, pencerelerden, asılı eşyalardan, aynalardan, yüksek mobilyalardan, 
büyük ev aletlerinden ve ağır nesneler veya camdan mutfak dolaplarından kaçının. 
Ancak, yere inmeden önce 1,5-2,10 Metreden daha fazla hareket etmeye çalışmayın. 
Sallanmak Sarsıntı  sırasında dışarı çıkmayın! Bir binanın dış duvarlarına yakın alan, 
olması en tehlikeli yer. Pencereler, cepheler ve mimari detaylar genellikle binanın 
yıkıldığı ilk kısımdır. Oturamıyor, yere kapanamıyorsanız: öne doğru eğin, Başınızı 
kollarınızla örtün ve boynunuzu her iki elinizle tutun .

Yataktan kalkmayın. Yatağın yanına Hayati 
organları korumak için yüzünüze yaslanın 
ve başınızı ve boynunuzu bir yastıkla örtün, 
kollarınızı başınıza mümkün olduğunca 
yakın tutarken, iki elinizle çalkalama 
durana kadar başınızı ve boynunuzu tutun 
. Bulunduğunuz yerde kalarak, düşmüş ve 
kırılmış nesnelerden yaralanma olasılığınız 
daha düşüktür.

YATAKTA ; ÇÖK, KAPAN, TUTUN
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Pencerelerden ve diğer tehlikelerden 
kaçının. Asansör kullanmayın. Yağmurlama 
sistemleri veya yangın alarmları devreye 
girerse şaşırmayın.

AYAKTA ; ÇÖK, KAPAN, TUTUN

Laboratuvarlar veya diğer ayarlar, güvenliği 
sağlamak için özel hususlar gerektirebilir. 
Öğrencilere ayrıca evde veya başka yerlerde 
ne yapılması gerektiği de öğretilmelidir.

SINIFTA ; ÇÖK, KAPAN, TUTUN

Bir alışveriş sepetinin yanına, giysi raflarının 
altına veya ilk depo rafları seviyesine gelmek 
ekstra koruma sağlayabilir. 

EĞER BİR MAĞAZADA İSENİZ; 
ÇÖK, KAPAN, TUTUN

Koltuğun önüne veya toprağa, kapaklanın,  
sonra mümkün olduğunca eğilip  kollarınızı 
başınızın üzerine sararak sallantı geçinceye 
kadar durun. Sonra yavaşça yürüyün, artçı 
şoklar sırasında düşebilecek her şeyi izleyin.

EĞER  TİYATRO YADA 
STADYUM DA İSENİZ; 
ÇÖK, KAPAN, TUTUN
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Güvenli bir şekilde yapabiliyorsanız temiz bir alana gidin; elektrik hatları, ağaçlar, 
işaretler, binalar, araçlar ve diğer tehlikelerden kaçının. Sonra Bırak, Kapat ve 
Beklet. Bu, doğrudan üzerinizde hiçbir şey bulunmasa bile, yandan atılabilecek tüm 
nesnelerden korur.

DIŞ MEKÂNDA BULUNUYORSANIZ  ; ÇÖK, KAPAN, TUTUN

Yolun kenarına doğru çekin, durun ve el 
frenini çekin. Üst geçitlerden, köprülerden, 
elektrik hatlarından, işaretlerden ve diğer 
tehlikelerden kaçının. Sarsıntı duruncaya 
kadar aracın içinde kalın, daha sonra düşen 
döküntü, çatlak veya kaydırılmış ödeme ve 
acil durum araçlarından kaçınarak dikkatli 
hareket edin. Eğer bir güç hattı araca 
düşerse, eğitimli bir kişi kabloyu çıkarıncaya 
kadar içeride kalın. 

SÜRÜŞ ANINDA;
ÇÖK, KAPAN, TUTUN

KIYIYA YAKIN İSENİZ;
ÇÖK, KAPAN, TUTUN
Kendi konumunuz uygun ortama yerleşin.  
Sarsıntı azalır azılmaz, hızlı bir şekilde yüksek 
yerlere veya iç bölgelere doğru yürüyün. 
Görevlilerin uyarı vermesini beklemeyin. 
Trafik, döküntü ve diğer tehlikelerden 
kaçınmak için araç kullanmak yerine 
yürüyün.

Büyük bir deprem sırasında barajlar yıkılabilir. Enderde olsa bu olgu olasıdır.   Bu 
nedenle bir barajın altında yaşıyorsanız, sel bölgesi bilgisini bilmeli ve yüksek yerlere 
ulaşmak için bir tahliye planı hazırlamalısınız.
Zemin sarsılmaya başladığında kendinizi hemen korumaya hazır olmak için tatbikat 
yapın. Her şeyde olduğu gibi, pratik mükemmelleştirir.

Çocuklarla beraber en az yılda bir kez DEPREM TATBİKATI YAPIN, YAPTIRIN. Her 
deprem Tatbikatında ÇÖK - KAPAN - TUTUN

Hareketlerini uygulayın/Uygulatın. Bu konuda www.detam.com.tr  Adresini 
üzerinden DETAM ACİL DURUMLAR DEPARTMANINDAN Destek alabilirsiniz. 

BİR BARAJIN ALTINDA İSENİZ  ; ÇÖK, KAPAN, TUTUN
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DEPREM ANINDA NEYİ YAPMAMALISINIZ!

KAPI ETRAFINDA DURMAYIN! 
Evlerde ve binalarda, kapılar daha güvenli değildir ve sizi uçan veya düşen nesnelerden 
korumazlar. Onun yerine masanın altına girin!

DIŞARI KOŞMAYIN! 
Bir depremde kaçmaya çalışmak tehlikelidir, çünkü zemin hareket eder ve kolayca 
düşebilir veya enkaz veya camdan zarar görebilirsiniz. Dışarıda koşmak özellikle 
tehlikelidir, çünkü cam, tuğla veya diğer yapı bileşenleri düşebilir.  İçeride kalmak ve 
masanın altına girmek çok daha güvenli.

SÖYLENTİLERE İNANMAYIN! 
Son Depremde Sosyal Medyada olduğu gibi bir takım söylentiler ( Köprü halatı koptu 
vb. Bu söylentiler uzmanlar tarafından itibarsızlaştırıldı ) çıkabilir. Resmi makamların 
söylediklerinin dışında olan söylentilere inanmayın. 

6. Adım : Güvenliği Artırın

Gerekirse tahliye ederek, yaralılara yardım ederek ve daha fazla yaralanma veya hasarı 
önleyerek depremden hemen sonra güvenliği arttırın.

Sarsıntısı durduğu an binayı hızlı ve güvenli bir şekilde terk edin. .Derhal ilgilenilmesi 
gereken yaralanmaları ve hasarları kontrol edin. İlkyardımcı Eğitiminizi ihtiyacı olanlara 
yardımcı olmak için ilk yardımda kullanın.
 
Sızan gaz hatları, binada hasar, su veya elektrik hatları veya özellikle artçı şoklar varsa 
tehlikeli olabilecek diğer tehlikeleri belirlemek için ortamınıza bakın. İlgililere   zararları 
bildirmeye hazır olun.

İlk önce kendi durumunuza iyi bakın. Acil durum planlarınızı unutmayın. Artçı şoklar ek 
hasarlara veya eşyaların düşmesine neden olabilir, bu nedenle güvenli bir yere gidin. 
Deprem çantanız içindeki malzemelerinizi gerektiği gibi kullanın.
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NE ZAMAN TAHLİYE ETMELİYİM?
Büyük bir su kütlesinin yakınındaysanız güvenli bir şekilde yapabildiğiniz anda daha 
yüksek bir zemine gidin. Mümkün olduğunca yürüyerek gidin.  Yollar ve köprüler zarar 
görebilir.
 •Tahliye yapılması mümkün değilse, sağlam bir binanın üçüncü veya daha üst  
 katına gidin veya bir ağaca tırmanın. Bu sadece son çare olarak kullanılmalıdır.
 •Görevliler size geri dönmenin güvenli olduğunu söyleyene kadar sahilden  
 uzak durun. Tehlike günlerce sürebilir.

Eğer bir deniz veya göl bölgesinde değilseniz, evinizi ya da işyerinizi yalnızca binada 
hasar varsa ya da çevresindeki alan güvensiz ise tahliye edin. Bir arkadaşınızın evi veya bir 
topluluk barınağı gibi daha güvenli bir yere taşınmayı düşünün. Bina hasar görmemişse, 
elektrik kesilse bile kalması güvenli olabilir, ancak birkaç gün içinde elektrik gelmezse 
alternatif bir yer bulmak isteyeceksiniz.
Bir sığınağa tahliye edilmesi gerekiyorsa, yalnızca “DEPREM” çantanızı alın ilaçlar, 
önemli belgeler, reçeteli göz koruyucu, vs. gibi temel malzemeler kullanın.

KAPANA KISILIRSANIZ:
Düşen nesneler veya çökme tehlikesi varsa, ağzınızı, burnunuzu ve gözlerinizi tozdan 
koruyun. Eğer kanıyorsanız, yaranın üzerine baskı uygulayın ve yaralı kısmı kaldırın. 
Acil durum düdüğünüzle ilgili yardım için bir sinyal verin, bir cep telefonu veya binanın 
sağlam parçalarını birkaç dakikada bir üç kez vurun. Kurtarma personeli bu tür sesleri 
dinleyecektir.

Güvende olduktan sonra başkalarına yardım edin ve hasar olup olmadığını kontrol 
edin. Kırık cam ve döküntülerden kaynaklanan yaralanmaları önlemek için sağlam 
ayakkabılar ve iş eldivenleri kullanarak kendinizi koruyun. Ayrıca bir toz maskesi ve göz 
koruması takın.

YARALILARA YARDIM EDİN:
Derhal kimsenin yaralanıp yaralanmadığını kontrol edin ve ilk yardım konusunda 
eğitilmişseniz, ihtiyacı olanlara yardım ederek yeteneklerinizi kullanın. İlk Yardım Eğitimi 
için www.detam.com.tr adresinden yardım alabilirsiniz.

•İlk yardım önlemleriyle ilgili ayrıntılı talimatlar için ilk yardım çantanıza veya telefon 
rehberinizin ön sayfalarına bakın.
•Bir yeriniz kanıyorsa, yaranın üzerine doğrudan baskı uygulayın. Varsa temiz gazlı bez 
veya bez kullanın.
•Bir insan nefes almıyorsa, kurtarma nefesini uygulayın.
•Bir kişinin nabzı yoksa doktora başvurun 
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•Bir battaniyeyle sıcak tutarak, yaralı veya travma yaşayanı korumaya çalışın. Bu onların 
yaralanmalarını engellemediği sürece ayaklarını kalplerinin üzerinde yükseltin.
•Acil yaralanma tehlikesi olmadıkça, ağır şekilde yaralanan kişileri hareket ettirmeyin.
•Yaralıları sıcak tutmak için battaniye veya ek giysi ile örtün.
•Ciddi yaralanmalarda tıbbi yardım alın. Derhal   112 arayın.
•Özel yardıma ihtiyacı olan çocukları, engellileri, yaşlıları ve gebe kadınları kontrol edin.

DAHA FAZLA YARALANMA VEYA HASARI ÖNLEYİN:
Artçı şoklara hazırlıklı olun ve düşebilecek gibi görünen her şeyden uzak durun.
•ATEŞ: Eğer eğitimliyseniz ve kullanışlı bir yangın söndürücünüz varsa, derhal evinize 
veya mahallenizdeki küçük yangınlar söndürün. Yardım çağırın, ancak itfaiyeyi 
beklemeyin. Büyük yangınlar tahliyenin bir işaretidir.
•GAZ KAÇAKLARI: Ana gaz vanasını yalnızca, kırılmış borular, doğal gaz sızıntısı 
kokusu veya sesi nedeniyle bir sızıntı olduğundan şüphelenirseniz veya sayacın hızla 
döndüğünü görürseniz kapatın. Sadece gaz şirketi sızıntıları kontrol ettikten sonra 
gazı tekrar açabilir. Mum veya kibrit kullanmayın. Bir yangını başlatabilir ve gaz kaçağı 
olabilir. Fenerlerinizi, pille çalışan ışıkları ve ışık çubuklarını kullanın.
•HASARLI ELEKTRİK KABLOLARI: Ev kablolarında herhangi bir hasar varsa ana 
şalterdeki gücü kapatın. Hasar onarılana kadar gücü kesin.
•ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ: Bunları fişten çekin. Bunlar elektrik geldiğinde YANGINLARA 
sebep olabilirler. 
•DÜŞEN ELEKTRİK HATLARI:  Kopan elektrik hatları görürseniz, hatlarda enerji 
olabileceğini düşünün ve onlardan uzak durun. Başkalarını da onlardan uzak tutun. Asla 
kopmuş elektrik  güç hatlarına veya bunlarla temas eden nesnelere dokunmayın.
•DÜŞMÜŞ ÖĞELER:  Dolap kapaklarını açtığınızda raflardan düşen eşyalara dikkat edin.
•DÖKÜLMELER; Çok dikkatli olun. Dökülen ilaçları, ilaçları veya diğer toksin olmayan 
maddeleri temizleyin.  Tehlikeli  maddeleri ve benzin veya diğer petrol ürünleri gibi 
potansiyel olarak zararlı malzemeler izole edilmeli ve bir emici madde ile kaplanmalıdır. 
Şüphe duyduğunuzda evinizi terk edin.
•HASARLI DUVARLAR: Bacalardan ve tuğla veya bloktan yapılmış duvarlardan uzak 
durun. Zayıflamış olabilirler ve artçı şoklar sırasında devrilebilirler. Hasarlı bacaları olan 
şömine kullanmayın. Bir yangını başlatabilir veya zehirli gazların evinize girmesine 
neden olabilir.

Kanmayın!
“HERKES PANİK İÇERİSİNDE”
Ortak bir inanç, insanların her zaman deprem sırasında ve sonrasında çılgınca panik 
yaptıkları ve kaçtıkları, kendileri ve başkaları için daha fazla tehlike oluşturduklarıdır. 

Aslında, araştırmalar insanların genellikle koruyucu eylemlerde bulunduğunu ve 
sallanma sırasında ve sonrasında başkalarına yardım ettiğini göstermektedir. Çoğu 
insan, sarsılma konusunda fazla sarsılmaz!
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İNSANLARA İYİ OLDUĞUNUZU SÖYLEYİN
•Telefon şebekeleri çekmeyebilir.  Mümkün olduğunca mesaj kullanın.  SONRA 
TELEFONU KAPALI TUTUN: Bu, acil durumlar için çağrı yapılmasına olanak sağlayacaktır.

HABERDAR OLUN
•Yayında olan bir istasyonu bulmak için (bataryayla çalışan) radyo kanallarında gezinin. 
Genel duyuruları ve uyarıları dinleyin.
•Ayrıca, acil durum bilgisi için çeken radyo kanalını dinleyin.
•Akıllı telefonlarınız ve bilgisayarlarınız, gücünüz olduğu veya pillerinizi şarj edebildiği 
sürece bilgi için harika bir kaynaktır.

Başkalarıyla yeniden bağlantı kurarak, hasarı onararak ve toplumu yeniden 
kurarak günlük yaşamı yeniden sağlayın.
Büyük bir deprem izleyen gün ve haftalarda aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız 
toparlanma sürecine başlamak için bir araya gelebilirler.

Bir depremden sonra acil ve acil ihtiyaçları karşıladıktan sonra, önceden hazırladığınız 
planı takip etmeye devam edin. Artçı şoklar, büyük depremlerden sonra birkaç hafta 
boyunca devam edecek. Bazıları ek hasara neden olacak kadar büyük olabilir. Daima 
Çökmeye, Kapanmaya, ve Tutunmaya hazır olun.

Büyük bir felaketin ardından iletişim, kurtarma çabalarınızda önemli bir adım olacaktır. 
Bilgi ve güvenlik önerileri için taşınabilir radyonuzu açın. Eviniz hasar görürse, talep 
işleminize başlamak için hemen sigorta acentenizle iletişime geçin. 
İyileşme süreniz birkaç hafta ila ay veya daha uzun sürebilir. Güvenli olması ve depremin 
yaşamınızdaki uzun vadeli etkilerini en aza indirgemek için aşağıda belirtilen önlemleri 
alın.

7. Adım: Yeniden bağlan ve Kurtar

KURTARMAK, GERİ KAZANMAK, İYİLEŞTİRMEK, KURTULMAK
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DEPREMDEN SONRAKİ İLK GÜNLER…

Afet planınızda bir araya getirdiğiniz bilgileri ve afet kitlerinizde organize ettiğiniz 

malzemeleri kullanın. Gaz kaçağı olmadığından emin olana kadar evinize tekrar 

girmeyin. 

Ayrıca, açık alevler (çakmaklar, kibritler, mumlar veya ızgaralar) kullanmayın veya kıvılcım 

çıkarabilecek herhangi bir elektrikli veya mekanik cihaz kullanmayın (ışık anahtarları, 

jeneratörler, motorlu taşıtlar vb.). 

Kamp ocakları, gazlı fenerler veya ısıtıcılar, gazlı veya kömürlü ızgaralar veya gaz 

jeneratörleri iç mekanlarda kullanmayınız.  Bunlar ölümcül karbon monoksit salınımı 

yapabilirler veya artçı şoklarda yangın tehlikesi oluşturabilirler.

Artçı şokların ardından gaz sızıntıları, kimyasal dökülmeler, hasar görmüş elektrik 

kabloları ve kopmuş su borularını kontrol edin.

•Mülkünüze ve evinize gelebilecek her türlü hasarı fotoğraflayın.

•Talep işleminize başlamak için hemen sigorta temsilcinize veya şirketinize başvurun. 

Onarım veya temizlik masraflarının kaydını tutun.

•Komşularınızın durumunu, özellikle yaşlı veya engellilerin durumunu kontrol edin.

İletişimde olun

•Acil yiyecek, ilk yardım, giysi ve maddi yardımın nereden alınacağı hakkında yerel radyo 

veya televizyon programlarını izleyin. AFAD; KIZILAY vb. kuruluşlardan destek istenebilir. 

•Yuvasından çıkmış ev telefonlarını tekrar yuvasına takın.

•Yakın akrabalarınıza ve çevrenizdeki kişilere durumunuzu bildirin.

•Acil müdahale ekiplerinin hayat kurtarıcı iletişim için telefon hatlarını kullanması 

gerekeceği için telefonu kullanmayınız. 

Yemek ve su

•Güç kesilirse, önce buzdolabında ve donmuş yiyecekleri kullanmak için yemekleri 

planlayın. Kapıyı kapalı tutarsanız, dondurucunuzdaki yiyecekler birkaç gün için iyi 

olabilir. Konserve ürünleri sonraya saklayın.

•Güvenlik önerileri için radyonuzu dinleyin.

•Suyunuz kapalı ya da güvensiz ise, su ısıtıcılarından, erimiş buz küplerinden veya 

konserve sebzelerden içebilirsiniz. Yüzme havuzlarından veya kaplıcalardan su içmekten 

kaçının.

•Kırılmış camların yakınında bulunan açık kaplardan hiçbir şey yemeyin veya içmeyin.

Copyright © 2019 Detam Yayınları.Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz.



DEPREMDEN SONRAKİ İLK HAFTALAR ...
Bu bir geçiş zamanı. Artçı şoklar devam etse de, şimdi hayatınızı, evinizi ve ailenizi ve 
rutinlerinizi sırayla geri almak için çalışacaksınız. Duygusal bakım ve iyileşme fiziksel 
yaralanmaları iyileştirmek ve bir ev inşa etmek kadar önemlidir. Evinizin işgalde güvenli 
olduğundan ve artçı darbelerde çökme tehlikesi olmadığından emin olun. Birkaç gün 
sonra evinizde kalabildiyseniz veya geri dönebildiyseniz, gerçekleştirmek için çeşitli 
görevleriniz olacak:

•Gazınız kapatıldıysa, yetkililerin onu tekrar açması için bir düzenleme yapmanız 
gerekecektir.
•Elektrik kesilip tekrar açıldığında, cihazlarınızı ve elektronik cihazlarınızı hasar 
bakımından kontrol edin.
•Su hatları kırılırsa, su hasarı arayın.
•Yanlış yerleştirilmiş, hasar görmüş veya imha edilmiş olabilecek kritik belgeleri bulun 
ve / veya değiştirin.
•Talep işleminize başlamak için hemen sigorta temsilcinize veya şirketinize başvurun.
•Eviniz, daireniz, çiftliğiniz veya işiniz için finansal yardım almak üzere Yetkililerin 
beyanlarını takip edin. 
•Evinizde tamirat yapılması gerekiyorsa, yüklenicinizin tamamen lisanslı olduğundan 
emin olun. Bir felaketten sonra dolandırıcılık yaygındır..
•Ailenizle nasıl hissettiği hakkında konuşun. Çocuklar ve daha yaşlı yetişkinler, felaket 
sonrası özel bir endişe kaynağıdır. Danışmanlık için yerel inanç temelli kuruluşlar, 
gönüllü kuruluşlar veya uzmanlarla iletişim kurun.
•Mahalle veya topluluk örgütlerine ulaşın ve bunlara katılın. Sesiniz, topluluğunuzun 
önümüzdeki yıllarda nasıl yeniden inşa edileceğine karar vermede önemlidir.

EVİNİZDE KALAMAZSANIZ…
Eviniz yapısal olarak güvensizse veya bir yangın veya başka bir tehlike ile tehdit ediliyorsa, 
tahliye etmeniz gerekir. Bununla birlikte, sığınaklar kalabalık olabilir ve başlangıçta 
temel hizmetlerden yoksun olabilir; bu nedenle, hizmetlerin hizmet dışı kalması veya 
evinizin ve içeriğinin orta derecede zarar görmesi nedeniyle evi terk etmeyin. 

Tahliye yaparsanız, bir komşuya ve bulunduğunuz yerin dışındaki kişiyle görüşün. En 
kısa sürede alternatif bir posta adresi kurun.

Mümkünse, tahliye yaparken aşağıdakileri yapın:

1.Kişisel felaket malzemeleri
2.İlaçlar ve gözlük
3.Su, yiyecek ve atıştırmalıkların temini
4.Battaniye / yastık / hava yatağı veya uyku peti
5.Kıyafet ve ceket değişimi
6.Havlu ve el bezi
7.Bebek bezi, yiyecek ve bebekler için diğer malzemeler
8.Birkaç aile fotoğrafı veya diğer konfor öğeleri
9.Hane halkı ve sağlık sigortası bilgilerinin kişisel kimliği ve kopyaları
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