
YAPISAL OLMAYAN 
RİSKLERİ
AZALTMA
ÖNLEME

Sabitlemede kullanılacak malzemeler, 
genelde düşük maliyetlidir ve evinizin 
yakınındaki bir yapı marketinden elde 
edilebilir.

YAPISAL OLMAYAN
RİSKLERİ ÖNLEMEDE
KULLANILABİLECEK 
MALZEMELER

Metal ‘’L’’ profil

Dokuma kayışlar

Plastik klipsli şerit

Kendinden yapışkanlı cırt bant

Dübel

Sabitleme işlemi için duvar delme 
ihtiyacınız olursa; delinecek duvarın iyi 

bir şekilde taranması gerekir. Aksi 
takdirde duvarın görünmeyen 

kısımlarındaki elektrik ve su tesisatları 
nedeniyle zarar görebilirsiniz.

DİKKAT

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 üzerinde 
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.

0617-023-01

ANKARA

K
enEnlem  : 39.9804701

Boylam: 32.8482649

AFET VE ACİL DURUM

TOPLANMA ALANI

AFAD Logosu

AFET VE ACİL DURUM 
ÇANTASI
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Eğitim Dairesi Başkanlığı



Oturduğunuz bina
afete karşı
dayanaklı olsa bile,
evinizin içinde gereken
önlemleri almadığınız sürece
afete hazır
sayılmazsınız.
Evinizin içindeki eşya, cihaz
ve ekipmanlardan
kaynaklı risklere
yapısal
olmayan
riskler
denir.

Ülkemizde meydana gelen
depremlerde yaralanmaların
yüzde 50’den fazlası ve 
can kayıplarının
yüzde 3’ü 
yapısal olmayan risklerden
kaynaklanmaktadır.

TEHLİKE AVININ ADIMLARI

EVİNİZİ AFETE HAZIRLARKEN
YAPMANIZ GEREKENLER
Yapısal olmayan risklerin 
önlenmesinde alacağınız küçük
önlemler büyük kayıpları 
engelleyebilir.

Tehlike Avı Yaparken;

Evde iş bölümü
yapmak

Diğer bireyleri
dahil etmek

Çocukların afete karşı
bilinçlenmesini sağlar.

Öğrendiklerini davranış haline
getirmesinde rol oynar.

TEHLİKE AVI
Yapısal olmayan riskleri önlemenin 

yolu tehlike avından geçer.

Tespit edin.
Evinizin odalarının fotoğraflarını 
çekin ve tehlikeli olabilecek 
unsurları belirleyin.

Riskleri tanımlayın.
Hangi eşya nasıl bir risk 
oluşturuyor?

Sabitleyin.
Afet halinde hareket edebilecek,
düşebilecek ve kırılabilecek 
eşyalar risk oluşturur!
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3 Eşyaları doğru
şekilde sabitleyin: Doğru
yöntemi, doğru malzemeyi
ve doğru yeri belirleyin.

Eşyaların konumunu
değiştirmek: Yapısal
olmayan risklerle

mücadelenin 
en temel ve masrafsız

yöntemidir.

Sabitleme yaparken:
Evinizin, tesisatına ve 

betonarme yapısına zarar
vermeyin gerekirse bu
konuda bir uzmandan

yardım isteyin.


