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?-Her depremin ordlndon mufloko ortçı depremler
olur, hosodı binoloro girmeyin. hosorll binolordon.
Lzok durorqk Uzmonlonn resmi oçltdomolonn dinleln

6-Acil durum Çontonz yonnzo olln, merdivenierj
könİrol edin, binonE hzİ odımlorlo tohliye ederek
ofei toplonmo olonıno gidin

7-Rodyo. televizyon gjbi
kifıe iletljim oroçlon lle
yopü:cok resmi oçlklo-
molon İohip edin
8-ccidde ve sokokıon ilk

, oeprem sonrosl yordlmo
"' ihtiyoç duyobilecek bebek çocuk,

yı9ı, engelli ve homileieIe. dest4l( slrİoyı] csltsın.
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Binınızın doyonıklılığını

kınrolettirin.

3-Düşebilecek veyo devn'iebilecek eşyolonnız duvoro sobille-
yin
4_Afet Ve ocil durum çontonz hcrzrloyln
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s-ginonzdoki ebkirk su ve doğolgcz lesısoİlonnın nosıl

6-Acİ dururrF
lor içiri ilk yor-
cım ve temel

8-Evinizde tehlikeli yerleri belirleyin. Örneğin; Bolkon. mutfok
doloplon, pencereler, devrilebilecek eşyolor, oYizeler gibi

9-Dep.em onl için nosıl bir horekel torz gelişİireceğinizi plorı
loyln
ıO-Her ododo korunobileceğiniz güVenli yerleri belirleyin.
soğlom Ve sobillenmiş eşyolonn yonl gibi. Belirlediğiniz gG
Venli yerleri oilenize Uygulomolı olorok öğreİin

ı ı -En yokn aile buluşmo yerjerini belirIeln Ve yerleri çocuk-
lonnzo öğretin
l2-8inolonn Uygun yerleİinde yonEn söndürme ciho/on
bulundurun
l3-Konutunuzun zorunıU deprem sigortosnl yopİmn

binolor. üsıoecitler ve:]:,-:;., ;-..-.,.,,-, ;- Enerii tEtlonndon, diğer
kopruleroen uzok ou- binoloıdoi dıe}hrdeo 4i-oçlordonrun v€ dwgİ diplerinden Urcklüş;,].

8-Eğer deprem srosın-
do bino d§lndoysonz bino|ordon uzok oçlk bir oıcr,
no gidiniz

9-Telefonlon ocil durumlor d§lndo kulk]nmoyın, sMs
oöndermevi ter-iın.oin öNEiiLiı#E*ffi#H

5-Pencerelerden uzok durun, çıplok oyoklo doloş-
moyın, bolkonlordon ollomoyın

6-Deprem slroslndo bir
otomobilin iÇerisindey-
seniz orobodo koın,
mümkünse yüksek

lGsorslni geÇtik-
ten sonro elektrik,
su ve gcu Vonolo-
nn kopoİn, kesin-.
likİe kjbriİ Veyo
çokmok kullon_
moyn, el feneri
kullonn
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t-sokin olun. ponik yopmoyln
2- Devrilerek s2e zoror Verebilecek eşyolordon Uzok durun
3-Asortsör Ve merdivenleri kul|onmoyın, bolkono Çlkmoyln,
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! ofet . bilincı
eğilimlerine
kotılın

7-Aile ofet
plonn'zi hozr-
loyn -
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ı-oturduğUnuz binontn depreme korşı dğyonlkh oldu-
ğundon Ve soğlom zeminde inşo edildiğinden emin
olUn

2-olosı con Ve mol koylplonnl önlemek içın binonEn
iosonmlnl değişİİrmeyln

kopotılocoği]ı öğenin

iın,

lsltıcll0 §irndüfi;iı.

ı -Önce kendinizi emniyete olün

2-Çevrenizde yordlm
oınrodğlnt konkol edin

edebileceğinız kimse oİ.ıp

3-zomonntr Yorso

X

4-Yoşorn üçgeni
eşyolonn,. . ikonepe
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dinizi koruyun Ve so§lnil geçene
kodorbekieyin ...

ri tğmireyin
]ı-zori"tonınız Vorao
5u Ve goz tesisoİınl
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