DEPREME
HAZIRLANIYORUZ
KORKMUYORUZ

DEPREM NEDİR ?
Dünyamızın yüzeyi yap-boz şeklindeki büyük
parçalardan oluşan bir kabukla kaplıdır. Bu parçalar
her zaman hareketlidir. Birbirlerini itmeleri ya da
birbirlerine çarpmaları sonucunda meydana gelen
sarsıntılara deprem denir.
Meydana gelen depremler bazen çok hafif bazen de
çok güçlü olabilir. Çok hareketli olan yerlerde daha
güçlü depremler meydana gelebilir.
Bir deprem olduğunda binamızda çatlaklar oluşabilir
ya da binamız yıkılabilir.
Deprem gelirken mutlaka bir uyarı verir. Yer titremeye
başlar ve birkaç saniye içerisinde binalar, köprüler,
yollar, evler tamamen yıkılabilir.

Korkmuyoruz
Çünkü Hazırız

Ülkemizin özellikle de yaşadığımız kent İstanbul’un
deprem bölgesinde olması nedeni ile depremi sık sık
yaşayabiliriz.
Eğer hazırlıklı olursak korkmamıza gerek kalmaz
çünkü deprem bize zara vermeyecektir.

Hasar görmüş
binalardan uzak
durun

DEPREMDEN ÖNCE

DEPREM SONRASINDA

• Ailenizle konuşarak aileniz için
bir acil durum planı hazırlayın.
• Evinizde ve okulunuzda
güvenli yerleri belirleyin.
• Evinizde ve okulunuzdaki
büyük eşyaların sabitlenmesi
gerektiğini unutmayın, ailenize
ve öğretmenlerinize hatırlatın.
• Afet çantanızı hazırlayın.

EVDE İSENİZ

DEPREM SIRASINDA

OKULDA İSENİZ

• Hemen sıranın altına girin.
• ÇÖK-KAPAN-TUTUN yapın.
• Sarsıntı geçene kadar olduğunuz yerde kalın.
• Pencerelerden, cam eşyalardan, devrilebilen ve
kayabilen eşyalardan uzak durun.
• Dışarı kaçmaya çalışmayın.

• Sarsıntı durduğunda öğretmeninizi dinleyerek
arkadaşlarınızla birlikte acele etmeden açık bir
alana gidiniz.

‘‘ÇÖK-KAPAN• Sakin olun.
TUTUN’’
• Artçı depremler
yapın.
olacağını unutmayın
ve ÇÖK-KAPAN-TUTUN yapın.
• Acil durum planınızı hatırlayın ve
güvenliğinize dikkat edin.
• Acil değilse telefon kullanmayın.

ÇÖK

KAPAN
TUTUN

DIŞARIDA İSENİZ
• Yıkılmış veya hasar görmüş
binalardan uzak durun.
• Yere düşmüş elektrik tellerine
sakın dokunmayın.
• Yangınlara dikkat edin
ve gerektiğinde
itfaiyeye haber
Sarsıntı Anında
verin.
Sakin Olun

AFET ÇANTANIZA NELER KOYMALISINIZ ?
• İçmek ve elinizi yüzünüzü yıkamak için su
• Size enerji verecek ama kolayca
bozulmayacak yiyecekler
(çikolata, bisküvi, krakerler, ...)
• Neler olduğunu öğrenmek
dinleyeceğiniz için küçük bir
radyo ve tabii yedek pillerde
• Eğer karanlıkta kalırsanız
kullanmak için bir el feneri ve yedek pilleri
• Mutlaka mevsime uygun kıyafetler ve ayakkabı
• Küçük bir ilkyardım çantası
• Sürekli kullandığınız ilaçlarınız varsa
bunların yedeklerini ve doktorunuzun
yazdığı reçeteyi (astım, alerji, …)
• Çok amaçlı bir çakı (asla kendi
başınıza kullanmayın,
büyüklerinizde yardım isteyin)
• Çevrenizi uyarmak için bir düdük
• Ailenizin ve sizin kimlikleriniz, evinizin tapusu,
varsa arabanızın ruhsatı, pasaportlarınız, banka
hesap cüzdanları, sigorta poliçeleri gibi önemli
evrakların fotokopileri
• Önemli telefon numaraları ve acil durumda iletişim
kuracağınız yakınlarınızın telefon numaraları
• Battaniye, uyku tulumu, varsa çadır
• Çevrenizde olan olayları ve adreslerini yazmak için

kağıt ve bir kalem
• Bir miktar nakit para
• Yaşlılar, engelliler ve siz çocuklar için gerekli
olabilecek özel eşyalar (gözlük, baston, oyuncak, ...)
• Arabanız varsa yedek anahtarı
• Kişisel hijyen malzemeleriniz
(diş fırçası ve macunu, ıslak
mendil, tuvalet kağıdı, sabun, …)
• Oyalanmak için sevdiğiniz bir kitap

OKULUNUZU TAHLİYE EDERKEN;
• Öncelikle sakin olun ve bağırmayın.
• Mutlaka öğretmeninizin söylediklerini dinleyin.
• Yanınızdaki arkadaşınızla el ele tutuşun ya da tek
sıra olun.
• Birbirinizi itelemeden ve koşmadan merdivenlerin
duvar kenarından dikkatli şekilde aşağıya inin.
• Öğretmenlerinizi takip edin ve kesinlikle
arkasından ayrılmayın.
• Yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarınıza yardım edin ya
da öğretmenlerinize bildirin.
• Cep telefonlarınız varsa kesinlikle kullanmayın.
• Düşerek size zarar verebilecek nesneler konusunda
dikkatli olun.
• Bahçeye çıktığınızda okulunuzun toplanma yerine
gidin.
• Toplanma yerinde arkadaşlarınızın tamam olup
olmadığını kontrol edin.
• Veliniz ya da yakın bir akrabanız sizi almaya gelene
kadar asla okuldan ayrılmayın.

Çocuğun
fotoğrafı

Adı Soyadı
:.................................................
Doğum Tarihi :.................................................
T.C. Kimlik No :.................................................
Kan Grubu
:.................................................
Okul Adı
:.................................................
Adres
:.................................................
Kart Sahibi için Acil Durumda
Yakınlarının
Adı:........................
Adı:........................
...............................
...............................
Yakınlık Derecesi:
Yakınlık Derecesi:
...............................
...............................
Telefonu:
Telefonu:
...............................
...............................

1. yakının
fotoğrafı

2. yakının
fotoğrafı

Varsa Sürekli Rahatsızlığı :
.........................................................................
Kullandığı İlaçlar :.............................................
Geçirdiği Ameliyatlar :......................................
Afet Halinde Aile Buluşma Noktası :
.........................................................................
BİLMEMİZ GEREKEN ÖNEMLİ TELEFONLAR
ACİL YARDIM: 112
İTFAİYE: 110
POLİS İMDAT: 155
JANDARMA: 156

http://www.kadikoy.bel.tr

Kadıköy Belediye Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Afet Koordinasyon Birimi
Telefon: 0216 542 50 00/1497-1303
Faks: 0216 567 36 20
E-posta: bak-kadikoy@kadikoy.bel.tr
afet@kadikoy.bel.tr
http://bak.kadikoy.bel.tr

facebook.com/kadikoybelediye

twitter.com/kadikoybelediye

youtube.com/kadikoybelediye

