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ZDS yaptırmakla;
• Devletin bütçe imkanlarından 
bağımsız, maddi kayıpları derhal telaf i 
eden somut bir güvenceye sahip 
olursunuz.
• Deprem hasarlarının karşılanması için 
amaçlanan uzun vadeli kaynak 
birikimine katkı sağlamış ve bu 
depremler sonrası gündeme gelmesi 
muhtemel ek vergileri önlemiş 
olursunuz.
• Yapı standartlarının uygulanmasına, 
sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir 
toplumsal yapının oluşmasına önemli bir 
katkıda bulunmuş olursunuz.

AFETİN SONUÇLARINA
KARŞI EN ÖNEMLİ 
GÜVENCENİZ
ZORUNLU DEPREM 
SİGORTASI

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.
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Çevresel riskler; konut ve  
çalışma alanlarının, ulaşımı ve 
altyapı sistemlerinin:
• Kullanım biçimlerine,
• Yer seçimlerine,
• Yoğunluklarına,
• Afete karşı dayanım 
durumlarına bağlıdır.

Yapısal Riskler; Oturduğunuz ya 
da çalıştığınız binanın;
• Yapı denetiminin yapılması
• Ruhsat süreçlerine uygun olarak 
inşa edilmesine bağlıdır.

Yapısal risklerden doğan 
zararların
önemli bir kısmı insan 
hatasından kaynaklanmaktadır.

AFETE KARŞI DİRENÇLİ YAPI NEDİR?

Bir yapının afete dirençli olmasının
en temel koşulu yapının, İmar Kanunu,
Yapı Denetimi Kanunu ve Büyükşehir 
Belediyelerince uygulanan İmar 
Yönetmelikleri’ne  uygun şekilde inşa 
edilmiş olmasıdır.

Afete karşı dirençli yapının:

• Yapı ruhsatı vardır.
• Zemin etüdü yapılmıştır ve yapı 
denetimi f irması tarafından 
incelenmiştir.
• Yapı denetim f irmasının gözetiminde 
yapılmıştır.
• İskan ruhsatı vardır.

DOĞRU KONUT SEÇMEK!
Ev satın alırken, kiralarken bazı
noktalara dikkat etmek siz ve 
yakınlarınızı afete karşı korumakta
hayatı önem taşımaktadır.

Ev satın alırken veya kiralarken 
sormanız gerekenler;

• Ev, mimarlar tarafından tasarlanmış 
ve inşaat mühendisleri tarafından inşa 
edilmiş mi?
• Yönetmeliğe uygun şekilde inşa 
edilmiş mi?
• İnşaatı eğitimli kişiler tarafından 
yapılmış mı?
• Ruhsatı ve iskanı var mı?
• Proje amacına uygun olarak 
kullanılıyor mu?
• Yapılmış değişiklikler için tadilat 
ruhsatı var mı?

• Zemin özelliklerini
dikkate almadan yapılaşma

yapmak,
• Binaları projede
belirtilen amaçları
dışında kullanmak
• Binanın taşıyıcı

      sisteminde değişiklikler
yapmak,

• Kaçak kat yapmak

Yapısal riskleri ve bunlardan doğacak 
zararı arttırır!

Afetlere Hazırlıktaki
İlk koşul çevresel ve 
yapısal risklerin 
belirlenmesidir.


