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Depreme Hazırlıklı Olmalıyız: Ailemizle Depreme 
Hazırlık Planı Yapmalıyız.

 Önceden hazırlık yapmak, deprem sonrasında korku 
ve telaş içerisinde ne yapacağımızı şaşırmadan doğru 
ve güvenli davranmamıza yardımcı olacaktır.

 Deprem sırasında ve sonrasında neler yapmamız 
gerektiğini mutlaka öğrenmeli, öğrendiklerimizi 
çevremizle paylaşmalıyız. 
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 Depreme hazırlık için öncelikle evimizde, 

ailemizle birlikte yapabileceklerimizi 

belirlemeliyiz. Evimizde, ailemizle birlikte 

alacağımız 5 önlemle depremin etkisinden 

korunabiliriz. 
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Evimizde Güven – 5 Önlem
1. DEPREME DAYANIKLI EVLER HAYAT KURTARIR

 Depreme karşı gereken önlemleri almak hem 
kendimize hem de sevdiklerimize karşı duyduğumuz 
bir sorumluluktur. Yıkıcı depremlerin yol açabileceği 
acılarla karşılaşmamak için yapmamız gereken ilk şey, 
depreme dayanıklı evleri tercih etmektir. Binalarımızın 
sağlamlığına ve güvenliğine mutlaka dikkat etmeli, 
belli dönemlerde denetim yaptırmalıyız. Eğer evimiz 
depreme dayanıklı değilse depreme dayanıklı hâle 
getirecek önlemleri acil olarak almalıyız.
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2. DASK ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İLE 
EVİMİZİ MADDİ GÜVENCE ALTINA 
ALMALIYIZ

 Deprem sonrasında yaralarımızı en hızlı 
şekilde sarabilmek için evimizi maddi güvence 
altına almalıyız. DASK’ın sunduğu Zorunlu 
Deprem Sigortası bu alanda atacağımız en 
önemli adımlardan biridir. Herkesin 
ödeyebileceği aylık miktarlar ile büyük bir 
Türkiye kumbarası oluşturan DASK, ihtiyaç 
durumunda kumbarayı açarak evleri zarar 
gören insanların çaresiz kalmamasını sağlar. 
Zorunlu Deprem Sigortası, ister oturulamaz 
durumda ister az hasarlı olsun, bina zararını 
en hızlı şekilde öder, yaşamın normale 
dönmesine aracılık eder.
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3. EŞYALARIMIZI SABİTLEMEK DEPREM ANI İÇİN 
HAYATİ ÖNEM TAŞIR

 Evimizdeki mobilya, beyaz eşya, elektronik eşya ve 
dekoratif bölümlerin deprem anında hareket etmesi 
tehlike oluşturur. Bu gibi eşyalar güvenli bir şekilde 
sabitlenmelidir. Bu güvenlik önlemi deprem anında 
hem canımızı koruyacak hem de mal kaybına 
uğramamızı engelleyecektir. Deprem esnasında, 
çevremizde üzerimize düşecek, devrilecek, kayarak 
çarpacak eşya varsa, bulunduğumuz yerde, duruma en 
uygun kapanma hareketiyle vücudumuzu küçülterek 
kendimizi korumalıyız. Her durumda, öncelikle baş 
bölgemizi ve boynumuzu korumalıyız. Varsa yastık, 
minder veya bir kitap; yoksa kollarımızı kullanmalıyız. 
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4. ACİL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYACAK BİR 
DEPREM ÇANTASI HAZIRLAMALIYIZ

 Ailemizle, özel ihtiyaçlarımızı belirlemeli ve herkesin 
katkısı ile acil ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir deprem 
çantası hazırlamalıyız. En önemli malzemeler hayati 
öneme sahip ilaçlar, Zorunlu Deprem Sigortası 
belgesi, tapu ve benzeri önemli evrakların bir 
kopyası, kan grubunuzu bildiren sağlık kartı, bir 
miktar para, radyo, el feneri, yedek pil, mevsime göre 
kıyafet, battaniye, ilk yardım çantası, birkaç litre 
içecek su, düdük, bisküvi, konserve gıda, bebek varsa 
bebek bezi, yedek emzik, küçük bir oyuncak, bebek 
maması, evcil hayvanınız varsa biraz mama veya yem 
ve her ailenin ihtiyaçlarına göre belirleyebileceği 
diğer malzemeler olmalıdır.
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5. DEPREM SONRASINA DAİR PLANLARIMIZI 
YAPMALIYIZ

 Büyük bir deprem sırasında ailemizden farklı bir 
yerde olabiliriz. Depremden sonra ailemizle bir 
araya gelmek için bir deprem planı yapmalıyız. 
Deprem sırasında nerede olabileceğimizi, ne 
yapabileceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi ve en 
önemlisi ailemizle nerede, nasıl 
buluşabileceğimizi hep birlikte planlamalıyız. 
Tüm aile üyelerinin ortaklaşa karar verdiği 
mahalle veya en yakın bir bölgede depremde çok 
fazla etkilenmeyecek bahçe, park, meydan gibi 
bir buluşma noktası belirlemeli ve bir deprem 
sonrası evimize gidemiyorsak buluşma noktasına 
gitmeliyiz.

19

 Vücudumuzda yaralanma olup olmadığını 
kontrol etmeliyiz. Eğer yaralandıysak ailemize 
mutlaka haber vermeliyiz.

 Bina kapısından dışarı çıkarken, önce 
büyüklerimizin yukarıdan aşağıya, çatıdan, üst 
katlardan kiremit ya da başka malzemenin düşüp 
düşmediğini kontrol etmesini beklemeliyiz. 
Binadan hepimiz çıktıktan sonra büyüklerimiz 
kapıyı kilitlemelidir.
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DEPREM ANINDA
DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN
EN ÖNEMLİ KONULAR
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 Yer sarsıntısını hisseder hissetmez ilk olarak 
daha önce belirlediğimiz güvenli bir noktada, 
bir masa veya sabitlenmiş eşyanın altına 
girmeli veya yanına çömelmeliyiz. Başımızı bu 
eşyanın üst seviyesinden daha aşağıda 
tutacak şekilde kapanmalı, bir elimizle masa 
veya eşyayı tutup diğer elimizle ensemizi 
korumalıyız.

 Eğer yatakta uyurken deprem olduysa 
karyola veya yatağın yanına uzanarak bir 
elimizle yatağı tutarak diğer elimizle başımızı 
koruyarak sarsıntının bitmesini beklemeliyiz. 
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 Yaşadığımız bina dışında farklı bir yerde; 
yolda, tiyatro, sinema gibi büyük toplulukların 
olduğu mekanlarda, araba, tren veya vapur 
gibi seyahat araçları kullanırken depremle karşı 
karşıya kalmak mümkündür. Otobüs, metro 
veya tren gibi bir toplu taşıma aracı ile seyahat 
ediyorsak, görevlilerin uyarılarına göre 
davranmalıyız. Otomobil ile seyahat ederken 
ise aracı sakin ve güvenli bir noktada 
durdurmalı, aracın içerisinde oturduğumuz 
koltukta doğru kapanma hareketini yaparak 
vücudumuzu küçültmeliyiz.
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 Her durumda öncelikle başımızı 
kollarımızla korumalıyız. Varsa, yastık, 
mider veya kitapla da desteklemeliyiz.

 Deprem başladığında sağa sola 
koşmamalı, balkona çıkmamalı, 
merdivene, asansöre gitmemeliyiz. 
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 Deprem anında evimizin içinde 
ya da dışarıda ayaktaysak, ayakta 
kalmaya çalışmamalıyız çünkü 
sarsıntıda savrulabilir, eşyaya ya da 
yere çarparak yaralanabiliriz.
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 Deprem sırasında gaz kokusu duyarsak
elektrik düğmelerine dokunmamalı ve el
feneri yakmamalıyız. Gaz sızıntısı varsa 
vanayı kapatmalı ve camı açarak evi
havalandırmalıyız.
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 Sarsıntı sırasında dışarıdaysak, binalara 
girmemeli, binalardan ve trafikten uzak 
durmalıyız. Açık alandaysak, devrilebilecek 
elektrik direkleri ve tellerden uzakta yere 
oturup beklemeli, başımızı kollarımızla, 
varsa yanımızda çantamızla korumalıyız.
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DEPREMDEN SONRA EVİMİZİ HEMEN 
BOŞALTMAMIZ GEREKİRSE HANGİ YOLDAN 
ÇIKACAĞIZ VE İLK OLARAK NEREYE GİDECEĞİZ? 

Ailemizle birlikte değilsek nerede buluşacağız?

 Deprem sonrasında, sarsıntı bittiğinde evimizi 
hemen terk etmemiz gerekebilir. Buna tahliye denir. 
Depremden sonra artçı deprem denilen yeni sarsıntılar 
olabileceği için paniğe kapılmadan, en kısa sürede evin 
dışına çıkmamız gerekir. 
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 Evimizde en fazla kullandığımız odalar başta 
olmak üzere, her odadan ve binadan nasıl 
çıkacağımızı ve dışarıda nerede 
buluşacağımızı aile içinde önceden 
konuşmalıyız. Depremden sonra 
bulunduğumuz yerden dışarıya çıkmak için 
kullanacağımız kapılara ve yollara acil çıkış 
diyoruz. Oda kapısı, dairemizin giriş kapısı, 
yangın merdiveni gibi acil çıkışların önünde 
sarsıntıda devrilip kayarak çıkışı kapatacak 
eşya olmamalıdır. 
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 Evimizden ayrılırken, büyüklerimize su, 
elektrik, doğal gaz, ocak düğme ve 
vanalarını kapatmalarını hatırlatmalıyız. 
Böylece yangın, su baskını, gaz kaçağı 
gibi sonraki tehlikeleri önleyebiliriz. 

 Yolumuzu aydınlatmamız gerekebilir; 
bunun için pilli el fenerimizi hazır ve 
çabuk ulaşabilecek bir yerde 
bulundurmalıyız. Hiçbir şekilde kibrit 
kullanmamalıyız.
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 Vücudumuzda yaralanma olup olmadığını 
kontrol etmeliyiz. Eğer yaralandıysak ailemize 
mutlaka haber vermeliyiz.

 Bina kapısından dışarı çıkarken, önce 
büyüklerimizin yukarıdan aşağıya, çatıdan, üst 
katlardan kiremit ya da başka malzemenin düşüp 
düşmediğini kontrol etmesini beklemeliyiz. 
Binadan hepimiz çıktıktan sonra büyüklerimiz 
kapıyı kilitlemelidir.
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 Binamızı terk ederken cam kırıklarına 
karşı ayakkabı veya terlik giymeli, hızlı 
yürümeli ama düşmemek için 
koşmamalıyız, konuşmamalıyız, 
önümüzdeki kişileri itmemeliyiz ve 
unuttuğumuz bir şeyi almak için geri 
dönmemeliyiz.

 Dışarı çıkarken yüksek kat ve çatılardan 
düşebilecek eşya ve malzemelere karşı 
dikkatli olmalıyız.
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 Deprem sırasında, eğer ailemizden uzaktaysak, ailemizle 
belirlediğimiz buluşma yerine gidemiyorsak ve telefonla 
ailemize, akrabalarımıza ulaşamıyorsak, polis ve jandarma 
gibi resmi görevlilerden yardım istemeliyiz, tanımadığımız 
kişilerden uzak durmalıyız.

  Ailemizle önceden belirlediğiniz, uzakta yaşayan bir 
yakınımızı arayarak iyi olduğumuzu söylemeliyiz ve buluşma 
noktasında olduğumuzu bildirmeliyiz.

 Okuldayken deprem yaşarsak okulda kalmalı, aile 
büyüklerimizden birisi bizi gelip alana kadar 
öğretmenlerimizin söylediklerini yapmalıyız.
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Artçı depremler sırasında

 Artçı depremler de özellikle hasarlı yapılarda, bazı zayıf 
binalarda yıkım ve hasar oluşturur. Bu nedenle artçı depremler 
sırasında da güvenli bölgelerde doğru kapanma yöntemini 
uygulayarak sarsıntının bitmesini sakince beklemeliyiz.

 Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra güvenli ve sakin bir 
şekilde deprem ve acil durum çantamızı alarak binamızı tahliye 
etmeliyiz. Artçı depremler sürerken, özellikle hasar görmüş 
binalara girerek ev eşyası almamaya özen göstermeli, mecburen 
girilmiş ise ev içinde uzun süre kalmamaya dikkat etmeliyiz. 
Evimiz orta veya ağır hasarlı ise bu tür yapılara kesinlikle 
girmemeliyiz.  
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Deprem sonrasında

 Hissedilir bir deprem olduğunda dev dalga (tsunami) 
tehlikesi nedeniyle sahil kesimlerden hızlıca 
uzaklaşmamız gerekir.

 Depremlerle tetiklenen toprak kayması veya kaya 
düşme tehlikesine karşı özellikle yamaç kenarlarında 
oturanların bu olaylar oluşmadan evvel bölgelerinde 
geçmiş depremler sırasında toprak kayması ve kaya 
düşmesi gibi olaylar olup olmadığını araştırmaları 
gerekir. 
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  Sel meydana geldiğinde veya sel suları ile 
karşılaşıldığında sel sularının akış yönünden hızlıca 
uzaklaşmak, güvenli ve yüksek yapıların üzerine 
çıkmak gereklidir. En önemli kural, sel suları 
görüldüğünde araç içerisinde bile olsak araç ile sel 
sularına girmemektir. 
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Etkinlik 2.1 Ek 2: Deprem Cümleleri
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Etkinlik 3.1 Ek 3: Deprem Bilgi Kartları
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Etkinlik 3.2 Ek 1: Malzeme ve Eşya Kartları
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Etkinlik 3.2 Ek 2: Deprem Çantası



Etkinlik 3.3 Ek 1: Deprem Senaryosu Çalışma Kağıdı




