


Sevgili Çocuklar,

Depremler dünyanın birçok yerinde meydana gelen bir doğa olayıdır. Hemen hemen 
her yerde, gün içerisinde fark ettiğimiz ya da etmediğimiz pek çok yer sarsıntısı 
üzerinde yaşadığımız ve yaşamaya devam edeceğimiz dünyamızda meydana geliyor.

Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak, depremin şiddetinin büyüklüğü ne olursa 
olsun öncesinde gerekli önlemleri almalı ve depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Ne yazık 
ki günümüz teknolojisi ile kısa vadede ne zaman bir deprem olacağını bilmemiz mümkün 
değil. Ancak her birimiz, güvenliğimizi düşünmek ve depremden korunmak için bilgi 
sahibi olmak ve üzerimize düşen önemleri almakla sorumluyuz. Çünkü tedbirli olursak, 
depremden korunabiliriz. Bu sebeple Şile Belediyesi olarak siz değerli çocuklarımıza, 
“Tedbir Al, Hayatta Kal” isimli kitabımızı hazırladık. Deprem nasıl olur? Depremden 
nasıl korunmalıyız? Depreme nasıl hazırlanmalıyız? Deprem anında neler yapmalıyız? 
gibi merak ettiğiniz, endişe duyduğunuz tüm sorularınızın yanıtlarını kitabımızda sizlere 
anlatmaya çalıştık. Acil durumda faydalı olabilecek acil durum seti hazırlamayı, nereye 
saklanacağımızı, acil durumlarda hangi telefon numaralarını aramamız gerektiğini, 
öğreneceğiniz bu kitabı başucunuzdan ayırmayın. 

Sevgili çocuklar, bizler büyükleriniz olarak sizleri önemsiyoruz ve her konuda 
düşünüyoruz. Hiçbir zaman hiçbir şartta zarar görmenizi istemeyiz. Lütfen dikkatli olun 
ve sağlıkla kalın.

 

/ilhanocaklisile



Deprem Nasıl OluyorBiliyor Musun?



Yerin altında yan yana kocaman kocaman 
kayalar var. Bu kocaman kayalar zamanla 
dura dura eskiyor, sonra da ufak ufak 
parçalanıyor. Bu kayalar parçalanırken 
yanında duran diğer kayaları da sallıyor. Biz 
de yerin üstünde olduğumuz için bu olaylar 
yaşanırken sallanıyoruz. Bu yaşadığımız 
sarsılmalara da deprem diyoruz. 



Şimdi bu sarsıntılar yaşanırken nasıl 
daha güvende oluruz, ne yapmalıyız 

veya neler yapmamalıyız bunu 
öğrenelim.



Depremden zarar görmeden 
ya da en az zararla kurtulmak 
için deprem öncesinde hazırlık 

yapmak şarttır.

 İlk yardım 
eğitimi 

almalıyız.



Acil durumlarda ihtiyaç duyacağımız telefon 
numaralarını mutlaka öğrenmeliyiz.



Acil
Durum Seti 

hazırlamalıyız. 



Tüm acil durumlar için evlerimizde 
bulundurabileceğimiz temel ilk yardım 

malzemelerini eczanelerden temin etmeliyiz.

Depremin bir afet oluşturması halinde 72 
saat yardım gelmeyebilir, hazırlıklı olmalı ve 
evimizde bulundurmamız gereken acil yardım 

setinin evdeki sabit yerini öğrenmeliyiz.



Evin her odasındaki en emniyetli yerleri 
öğrenmeliyiz. Ayrıca evin tüm çıkışlarını 

bilmeliyiz



Depreme aynı 
ya da farklı 

ortamlarda yakalanabiliriz. 
Bu durumda aile fertlerimizle 
ortak Acil Toplanma Alanı 

belirlemeliyiz. 
Yatağımızı cam 
kenarlarından 
ve üzerimize 
devrilebilecek 
cisimlerden uzakta 
konumlandırmalıyız. 
Bunu yaparken 
büyüklerimizden 
yardım istemeliyiz. 



İnşaat yönetmeliğine uygun 
inşa edilmiş yapılarda en 
yüksek korumayı sağlar. 

Yeni yapılardaki inşaat 
sisteminde yapının hasar 
alması veya yıkılması 
halinde hiç koruma 

sağlamadıklarından emniyetsiz 
yerlerdir.

Emniyetli ve Emniyetsiz Yer Ne Anlama Gelir?

Sağlam Masaların 
Altları

Kapı Altları

Yararları 

Yararları 

Zararları

Zararları

Yapının çökmesi halinde çok 
düşük koruma sağlar ya da 

hiç koruma sağlamaz.

Yalnızca eski tip tek katlı 
yığma ya da ahşap tek katlı 

hafif binalardaki sağlam 
kirişleri emniyetli yer olarak 

kabul edilir.



Masa altlarına oranla daha az 
koruma sağlar.

Yoktur.

Yoktur.

Balkonlar, teraslar ve çatılar 
yapıların en emniyetsiz yerleri 

arasında yer alır.

Yararları 

Zararları

Yararları 

Zararları

Yararları 

Zararları

İç Duvar Kenarları 
ve Köşe Duvarları;

Herhangi bir koruyucu eşyanın 
olmadığı ortamlarda, emniyetli 

yer olarak kullanılabilir.

Merdivenler

Balkonlar

Merdiven altı ve boşlukları, 
yapılan en emniyetsiz yerleri 

arasında yer alır.



Yat/ Çök-Korun/ 
Kapan-Tutun 

hareketini  bilmeliyiz.



Acil Durum Kartı 
hazırlanmalıdır.

Üzerine ad, soyad, adres, acil bir durum 
için iletişim bilgileri ve eğer varsa sağlık 

problemleri yazılı olan acil durum kartımız 
olmalıdır. Bu kartları üzerimizde bulundurmalı 

ve gerektikçe güncellenmeliyiz.



Deprem
Sırasında

Bir depremin
ne zaman 
gerçekleşeceğini 
bilemediğimiz gibi, 
depreme nerede 
yakalanacağımızı da 
bilemeyiz. Evde, okulda, 
yolda ya da farklı 
yerlerde depremi 
yaşamamız söz konusu 
olabilir.

Deprem anında öncelikle 
sakin kalmaya çalışmalı 
ve kesinlikle panik 
yapmamalıyız.



Deprem Anında Evdeysek;
Devrilebilecek ağır ve yüksek cisimlerden, 
kırılabilecek camlardan, ağır ayna, asılı 
bitki gibi düşerek bize zarar verebilecek 

cisimlerden uzak durmalıyız ve daha önce 
belirlediğimiz emniyetli yerlerde 

Yat/ Çök-Korun/ Kapan-Tutun hareketini 
yapmalıyız.



Deprem Anında Okuldaysak; 
Devrilebilecek ağır ve yüksek cisimlerden 

uzak durarak sıramızın hemen yanına çöküp, 
olabildiğince küçülüp, dirseklerinizle başımızı 
kapatıp ve tutmalıyız. Kütüphanedeysek orta 
masaların yanına çökmeliyiz. Spor salonunda 

camlardan uzaklaşarak aynı şekilde “çök 
ve kapan” yöntemini uygulamalıyız. Gösteri 

salonunda, koltuğumuzda kalıp başımızı 
ellerimizle kapatmalıyız.



Depreme merdivende 
yakalanırsak en yakın kata 

ulaşmaya çalışmalıyız, 
en yakın emniyetli 

yerde Yat/ Çök-Korun/ 
Kapan-Tutun hareketini 

yapmalıyız. Merdivenlerde 
koşmamalıyız.

Depreme balkonda 
yakalanırsak içeri girmeli 

ve en yakın emniyetli yerde 
Yat/ Çök-Korun/ Kapan-
Tutun hareketini yapmalıyız.

Balkonda kalmamalıyız, 
aşağıya atlamamalıyız.

Depreme asansörde 
yakalanırsak hemen en 
yakın kata inmeli ve en 

yakın emniyetli yerde Yat/ 
Çök-Korun/ Kapan-Tutun 

hareketini yapmalıyız.  
Deprem sırası ve sonrasında 

asansöre binmemeliyiz.

Deprem Anında 
Balkondaysak;

Deprem Anında 
Merdivendeysek;

Deprem Anında 
Asansördeysek;



Deprem Anında Dışarıdaysak
Deprem anında dışarıdaysak binalardan, 
ağaçlardan, üst geçitlerden, köprülerden, 
elektrik direklerinden ve tellerden uzak 
durmalıyız. Kaldırım ve bina kenarında 

bulunmamalıyız. Açık bir noktada yere çökmeli; 
yukarıdan düşebilecek kiremit, cam, tabela, 
sıva, mozaik, saksı gibi malzemelerden uzak 

durmaya çalışmalıyız. 



Evcil Hayvanımız Varsa;

Deprem sırasında evcil hayvanımıza tutunmaya 
çalışmamalıyız. Hayvanlar bir deprem sırasında 

içgüdüsel olarak insanlar gibi kendilerini 
korumaya çalışacak, güvenli hissedecekleri bir 

yerde saklanmak isteyeceklerdir. 

Bu sırada yoluna çıkılması halinde en uysal 
hayvan dahi ters ve zarar verecek şekilde 

davranabilir. Bu durumda bizler sakin kalarak 
onlara da bu şekilde rahatlık sunmalıyız.



Deprem
Sonrasında

- Sakin olmalıyız ve diğerlerinin
 de sakin olmasına yardımcı olmalıyız.
- Önce kendimizde, daha sonra 
 yakınlarımızdaki diğer kişilerde herhangi bir 
 yaralanma olup olmadığına kontrol etmeliyiz. 
 Yaralanma tespit edersek ilk yardımı 
 uygulayın.
- Deprem sırası/ sonrasında elektrikler 
 kesildiyse el feneri, ışıldak gibi 
 malzemelerimizi kullanmalıyız. 
- Olası bir gaz kaçağı ihtimaline karşı 
 kapalı yerlerde kesinlikle çakmak, kibrit 
 kullanmamalıyız.
- Gaz kokusu almamız halinde doğal gaz için 
 pencere açmalı ve binayı terk etmeliyiz.



- Trafik akışı olan sokaklardan uzak durmalıyız. 
 Dışarı gidilmesi durumunda hasarlı binalara, 
 devrilen cisimlere, devrilmiş elektrik direk ve 
 tellerine, hasarlı duvarlara, köprü, üst ve alt 
 geçitlere dikkat etmeliyiz.
- Sahil bölgesinde yaşıyorsak depremden 
 sonra daha iç kesimlere gitmemiz olası bir 
 tsunami karşısında koruma sağlayacaktır.
- Yetkililerden gelecek tahliye talimatlarına 
 uymalıyız.



- Sakin kalmaya çalışmalıyız.
- Kibrit/ çakmak 
 kullanmamalıyız.
- Gereksiz toz kaldıracak 
 hareketlerde bulunmamalıyız.
- Ağzımızı bir mendil ya da 
 giysi parçasıyla örtmeliyiz.
- Enkaz altındaki diğerleriyle 
 irtibat kurmaya çalışmalıyız.
- Önce dışarı seslenmeliyiz. 
 Eğer dışarıdakiler bizi duymuyorsa
 bağırmakta ısrar etmemeliyiz. Bir 
 boru ya da duvara taş ya da 
 metalle vurarak dışarıdakilerin bizi 
 bulabilmesini sağlamalıyız. Sürekli 
 bağırmak bizi yorabilir, yüksek ve 
 tehlikeli miktarlarda toz yutmamıza 
 sebep olabilir.

Enkaz altında kalmamız halinde yapmamız gerekenler



Enkaz altında kalmamız halinde yapmamız gerekenler



Aşağıda gösterilen 
eşyalardan hangileri Acil 

Afet Çantasında olmalıdır, 
işaretleyelim.
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