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DEPREME HAZIRLIK KONTROL LİSTESİ
Deprem , insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden en büyük doğal afettir. Bu tehdide hazırlıksız yakalanmamak için
gerekli önlemleri peşinen almak zorundayız. Evimiz, iş yerimiz, okulumuz yapısal olarak depreme dayanıklı olması yeterli
değildir. İstatistikler depremde meydana gelen ölüm ve özellikle yaralanmaların önemli bir bölümünün yapısal olmayan
nedenlerden meydana geldiğini göstermektedir. BÜ Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü 1999 İzmit depreminde
maddi kayıpların %30 u, yaralanmaların % 50 si, ölümlerin ise %3 ü yapısal olmayan sebeplerden kaynaklandığını
saptamıştır.

Aşağıdaki kontrol listesi sizlere gerekli hatırlatmaları yapmak ve önlem aldıysanız
bunları kontrol etmek için hazırlanmıştır.

123456789-

Tüm aile fertleri deprem sonrasında nerede nasıl toplanacaklarını ve nasıl iletişim de
olacaklarını biliyorlar mı?
Deprem sırasında evde, okulda bulunan bireyler ne yapacaklarını biliyorlar mı?
İlk yardım çantası hazırladınız mı?
Afet çantası hazırladınız mı?
İlk yardım çantası ve afet çantası kolayca ulaşacağınız ve herkesin bildiği yerde mi duruyor?
Afet çantası içine koymak için aile fertlerinin resimleri, gerekli olan resmi belgelerin USB lerini
hazırladınız mı?
Tapu, sigorta poliçeleri gibi önemli evrakların bir kopyasını sakladınız mı?
Deprem sonrası birbirleri ile teması kesilen aile fertleri için diğer başka bir bölgede birbirleri
hakkında bilgi alıp, verecekleri bir kişi belirlendi mi?
Deprem sırasında birbirine çarpacak, kayacak , devrilecek mobilya ve eşyaları belirlediniz mi?
Evinizde , okulunuzda gece , gündüzü de dikkate alarak (escape plan) tahliye planı hazırladınız

10- mı?
Deprem sırasında dolapların, beyaz eşyaların, aydınlatma armatürleri, süs eşyaları,
televizyonlar, elektronik eşyalar ile büfelerin devrileceğini ve dolapların kapaklarının açılıp
içindekilerin dışarıya fırlayabileceğini biliyor musunuz?

1112- Evinizde gaz ve duman dedektörü var mı?
13141516-

Evinizde, iş yerinizde uygun yangın söndürücünüz var mı? Son kullanma tarihlerini kontrol
ediyor musunuz?
Binanızdaki, okulunuzdaki elektrik şalteri, su , hava gazı vanalarının yerlerini biliyor musunuz?
Tahliye planına uygun tatbikat yaptınız mı?
Yatağınızın yanına su, fener, terlik koydunuz mu?
Gece deprem olduğunda tahliye sırasında odadan ve koridordan salimen takılıp düşmeden
çıkacağınızdan emin misiniz?

1718- Evinizde çocuk ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler varsa onlar için de plan yaptınız mı?
1920-

Özellikle okullar başta olmak üzere genelde giriş ve çıkış noktalarına koyulan su sebillerinin
sarsıntı nedeniyle devrilip kaygan bir alan yarattığını, hızlı tahliye sırasında düşerek yaralanma
riski taşıdığını ve çıkış yollarını kapattığını biliyor musunuz ?
Tüm belirlenen risk noktalarını dikkate alarak bir düzenleme yaptınız mı? ve başta yüksek
Mobilyalar, buzdolabı, elektronik cihazlar, su sebilleri olmak üzere doğru bir şekilde sabitlediniz
mi?
Cam ve ayna yüzeylerin deprem esnasında dağılarak düşüp zarar verebileceğinden güvenli hale

21- getirdiniz mi?

