
AFET VE
ACİL DURUM
AİLE PLANI

Afet ve Acil Durum Çantasında Olması 
Gerekenkler:
• Kolay hazırlanabilen besleyici değeri
yüksek ve dayanıklı gıda.
• Su
• Önemli evrak fotokopileri ( kimlik kartı, 
diplomalar, pasaport vs.)
• Nakit bozuk para 
• İlk yardım çantası
• Battaniye, uyku tulumu, çadır, giyecekler,
eldiven
• Pilli radyo, El feneri ve yedek piller, gözlük,
çakı ve düdük.
• Hijyen Malzemeleri
• Not defteri ve kalem

Afet ve Acil durum çantasına konacak 
yiyecek, ilaç ve hijyenik malzemelerin son 
kullanma tarihine dikkat edin. Giyecekleri 
seçerken iklim özelliklerini dikkate alın. 
Çantanızı 6 ayda bir kontrol edin ve 
gereken malzemeyi değiştirin. Aracınıza ve 
işyerine koymak üzere de afet ve acil 
durum çantası hazırlayın. Önemli evrak 
fotokopilerini plastik poşetler içinde 
muhafaza edin 

Afet ve Acil Durum
çantanızı yanınıza 
alarak hızlı adımlarla
binayı terkedin.

Deprem anında
sakin kalın

Balkon,
merdiven ve
asansörlerden
uzak durun.

Çök ,kapan, tutun
hareketiyle hedefinizi
küçültün.

Yangın ve patlamaları
engellemek için ocağı
su vanasını ve gaz
kokusu alınmıyorsa
elektrik şalterini
kapatın.

e Devlet üzerinden 
size belirtilen en yakın
toplanma alanına
yürüyerek gidiniz

Yetkililer çağrıda
bulununcaya kadar 
toplanma alanında 
kalın.

Toplanma alanından
barınma alanına geçiş
için yetkililerin 
yönlendirmelerini
bekleyin.

Acil yardım araçlarının 
hızla ulaşım sağlamaları
için ilk 6 saat aracınızı 
kesinlikle kullanmayın
ve trafiğe çıkmayın.

İletişim sistemlerinin
kilitlenmemesi amacıyla
operatörünüzün 
üzerinden arama 
yapmayın.

SMS ve İnternet 
tabanlı uygulamaları
tercih edin.
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AFET VE
ACİL DURUM PLANI
yapmalısınız!

3 GÜN

Afetten sonraki en kritik 
zamandır.
Bu yüzden afet sonrasındaki 
en az 3 günü kapsayan bir 

Çocuklarımıza afet ve acil 
durum telefon numaralarını 
ve bu numaraları nasıl 
kullanacaklarını öğretmeniz 
hayati önem taşır!

112’ yi aradığında 
yapman gerekenler!

Öncelikle Sakin Ol
Kendini Tanıt
Neden Aradığını Anlat
Konumunu Belirt
Yardım İçin Bekle

Aile Afet Planı 
afet ve acil durumlarda bize 
ne yapmamız, nasıl
davranmamız gerektiğini
önceden planlama 
fırsatı verir.

Çocuklarınızın afet ve acil durum bilgi 
kartlarının arka yüzüne iki kişinin ad ve 
soyadlarını, yakınlık derecelerini ve 
telefon numaralarını yazınız ve 
fotoğraflarını da ekleyiniz.
Acil durumlarda çocukları,
velilerinden başka kimsenin okuldan 
almasına izin verilmemektedir!

• Afet ve acil durumlar her zaman ve 
her yerde olabilir.
• Evinizi terk etmek zorunda 
kalabilirsiniz.
• Görevli kurumlar afet sonrasında 
ihtiyaçlarınıza hemen cevap 
veremeyebilir.
• Düşünecek zamanınız bile olmayabilir.
• Aile üyelerinizle iletişiminiz kesilebilir.

Aile Afet ve Acil Durum Planınızda 
Neler Olmalı?
• Önemli aile bilgilerinin kaydı
• Bölge dışı ve şehir içi destek kişilerinin 
iletişim bilgileri
• Buluşma alanları ( ev içi, bina dışı, 
toplanma alanları)
• Acil durum bilgi kartları
• Afet ve acil durum çantası
• Acil durum iletişim bilgileri

Afet ve Acil Durum Bilgi Kartında
yer alacak bilgiler:
• Adı ve Soyadı
• Son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf
• TC Kimlik No
• Doğum tarihi
• Kan Grubu
• Kullanılan ilaçlar, alerjiler, kalıcı 
rahatsızlıklar, geçirilen ameliyatlar ile 
ilgili bilgiler
• Okul adı ve numarası 
     ( Çocuk kartında yer alacak )

Neden Aile Afet ve
Acil Durum
Planınız Olmalı?

İLK 72 SAAT


