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1. Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşmelerini
önlemek için plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.
2. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara sabitlenmelidir.
Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini
düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmalıdır.
3. İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca
kapalı kalmaları sağlanmalı.
4. Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve şişeler,
birbirlerine çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine
yerleştirilmelidir.
5. Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan
kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu
üzerinden kaldırılmalıdır.
6. Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalı, acil
çıkış kapıları kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır.
7. Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya iş yerinin özelliği ve
büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve
periyodik bakımları da yaptırılmalıdır.
Bu cihazlar;
•
•
•
•
•
•

Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.
Yeri herkes tarafından bilinmelidir.
Duvara sıkıca sabitlenmelidir.
Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.
Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.
Binalarda asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz"
levhası asılmalıdır.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

Kesinlikle panik yapılmamalıdır.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli
koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına
çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile
korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak
şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak,
fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden
uzaklaşılmalıdır.
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve
ısıtıcılar söndürülmelidir.
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Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak
bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine
gidilmelidir. (Yangın merdivenlerinden ana kapıdan çıkış)
13. Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında;
koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPANTUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
14. Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.
12.

DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ;

Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar
diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere
karşı hazırlıklı olunmalıdır.
2. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli
olunmalıdır.
3. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere
karşı dikkatli olunmalıdır.
1.

DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
KAPALI ALANDAYSANIZ;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Önce kendi emniyetinizden emin olun.
Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.
Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.
Acil durum çantanızı yanınıza alın, buluşma noktanıza doğru harekete geçin.
Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.
Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler
zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı
binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar
hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde
yapılması gerekenler yapılmalıdır.

AÇIK ALANDAYSANIZ;

1.
2.
3.
4.

Çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin.
Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin.
Sonra toplanma noktanıza gidin.
Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar,
bebekler, hamileler, engelliler- yardımcı olun.

YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ;

Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.
Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak
hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size
ulaşmak için çaba gösterecektir.
3. Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında
tutun.
4. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine
vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın.
5. Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara
seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.
1.
2.
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