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ÖNSÖZ

Bu e¤itimde önerilen yap›sal olmayan tehlikeleri azaltma yöntemleri, 8 ayl›k bir
araflt›rma, deneme ve hesaplama sürecinin sonunda bulunmufltur. Bu süreç,
Bo¤aziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt›rma Enstitüsü
(KRDAE), Afete Haz›rl›k E¤itim Projesi (AHEP), Deprem Mühendisli¤i Ana Bilim Dal›
ve Afet Yönetimi Merkezi (CENDIM) taraf›ndan birçok e¤itimci ve araflt›rmac› ile
gerçeklefltirilmifltir.

Araflt›rma

Araflt›rma:
Önerilerin ço¤u, geçmifl deprem deneyimleri üzerine tutulan raporlardan ve
dünya üzerindeki de¤iflik deprem bölgelerindeki devlet kurulufllar›n›n ve sanayi
uzmanlar›n›n deneyim ve önerilerine dayanarak oluflturulmufltur. Konular›yla
ilgili bilgiler, mümkün oldu¤unca, yerel uzmanlarla da paylafl›lm›flt›r. Ayr›ca,
birçok kifliden kendi deneyimleri ve ald›klar› önlemlerle ilgili bilgi edinilmifl,
bu kiflilerin düflünceleri de¤erlendirilmifltir.

Laboratuvar Testleri:
Elektronik eflyalar, beyaz eflyalar ve büyük mobilyalar tek serbestlik dereceli
bir sarsma tablas› üzerine çeflitli yöntemlerle sabitlenmifltir. Yüzlerce test
sonras›nda, hangi yöntemlerin ifle yaramad›¤›n›n yan›s›ra, hangi yöntemlerin
daha iyi sonuç verdi¤i gözlenmifltir.
Sarsma Tablas›: Laboratuvar ortam›nda
gerçeklefltirilen testlerde bir bilgisayar ve büyük
bir motora ba¤lanm›fl bir platform kullan›lm›flt›r.
Motor ve bilgisayar, platformun bir deprem
s›ras›ndaki yer hareketine benzer bir flekilde
sallanmas›n› sa¤layabilmektedir. Tek serbestlik
dereceli sarsma tablas› ileri ve geri olmak üzere
tek yönde sallanabilir. Gerçek bir depremdeki gibi
yanlara ya da afla¤› yukar› hareket edemez. 2,3 ve 6
serbestlik dereceli bir tabla bir depremi tam olarak
canland›rabilir.

Hesaplamalar:
Araflt›rma ve testlerin yap›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlar için mühendislik
hesaplamalar› kullan›lm›flt›r. Ba¤lant› elemanlar›n›n, dübellerin ve vidalar›n
adediyle bunlar›n büyüklüklerine dair öneriler, Uluslararas› Yap› Yönetmeli¤ine
ve üreticilerin talimatlar›na uygun olarak yap›lan hesaplamalara dayand›r›lm›flt›r.
Depremlerde yap›sal olmayan hasarlara iliflkin araflt›rmalar, bu tehlikelerin
azalt›lmas›na yönelik fikirlerden bile daha yenidir. Dünyan›n her yerinde
insanlar›n basit ve yenilikçi çözümler bulmalar›na ra¤men, hâlâ cevaplanmam›fl
sorular ve çözülmemifl problemler vard›r. Toplumun tüm bireyleri bu
problemlere çözüm bulmada rol oynayabilir. Öncelikle, tüm bireyler kendi
ortamlar›nda ve çevrelerinde bu e¤itimde önerilen yöntemleri kullanarak yap›sal
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olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltmal›d›r. Bu bireyler,
bir deprem sonras›nda da ev, okul ve iflyerlerindeki yap›sal olmayan elemanlar›n
durumunu incelemeye katk›da bulunabilirler. Bilim adamlar› ve mühendisler
daha detayl› araflt›rma ve hesaplamalar yapabilirler. Teknisyenler, giriflimciler,
ustalar ve halk birlikte çal›flarak yeni deprem güvenlik ürünleri gelifltirebilirler.
‹flbirli¤i yaparak, çevremizi ve toplumumuzu depreme karfl› daha güvenli ve haz›r
hale getirebiliriz.

AMAÇLAR
fiiddetli depremler; toplumda can kayb›, yaralanma, ev ve ifl kay›plar› gibi y›k›c›
trajedilere sebep olur. Bununla beraber, dünyada yaflanan geçmifl depremlerde
elde edilen deneyimlerden, bu kay›plar›n ço¤unun önlenebilece¤i ö¤renilmifltir.
Binalardaki eflyalar›n depreme karfl› önlemini almak bile, birçok yaralanma,
maddi kay›p ve hatta can kayb› riskini azaltacakt›r.
Bu çerçevede bizim amac›m›z:
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•

Yap›sal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek tehlikeler hakk›nda
bilinci art›rmak,

•

Risklerin nas›l belirlenebilece¤i hakk›nda bilgi vermek,

•

Tüm bireylere, küçük ad›mlar atarak olas› tehlikeleri azaltmas› için
cesaret kazand›rmakt›r.

yota

‹Ç‹NDEK‹LER

I.

YOTA ‹lkeleri

II.

Risklerin Belirlenmesi

III. Sabitlemeye Bafllamadan Önce
1. Sabitlenecek Eflyalar›n A¤›rl›k Tahmini
2. Ba¤lant› Eleman› ve Miktar›n›n Seçimi
3. Sabitlemenin Yap›laca¤› Yerin Belirlenmesi
4. Duvara ya da Tafl›y›c› Elemana Sabitlemede Kullan›lacak Dübel ve
Vida Seçimi
5. Ba¤lant› Eleman›n›n Eflyalara Nas›l Sabitlenece¤ine Karar Verilmesi
IV. Ana Bafll›klar
• Mobilyalar
•

Elektronik ve Di¤er Elektrikli Cihazlar

•

Beyaz Eflyalar

•

As›l› Duran Eflyalar

•

Dolaplar

•

Dekoratif Eflyalar

•

Raflarda Duran Eflyalar

•

Camlar

•

Ç›k›fl Yollar›

•

Tüpler

•

Ayd›nlatma Elemanlar›

V.

YOTA’n›n Ard›ndan...
Bu el kitab›, yap›sal olmayan temel elemanlar ile ilgili bilgileri kapsamaktad›r.
Afla¤›daki bafll›klarla ilgili ayr›nt›l› bilgiye www.koeri.boun.edu.tr sitesinden
ulaflabilirsiniz.

•

Su Is›t›c›lar›

•

Tu¤la Dolgu ve Bahçe Duvarlar›

•

Sobalar ve Is›t›c›lar

•

Bacalar

•

Tabelalar, Klimalar ve
Uydu Antenleri

•

Giydirme Cepheler

•

Asma Tavanlar

•

Asansörler, Yürüyen Merdivenler
ve Yürüyen Yollar

•

Borular ve Kanallar

•

Büyük ve Hassas Ekipman
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YAPISAL OLMAYAN TEHL‹KELER‹
AZALTMA ‹LKELER‹

Bu el kitab›, ev, okul ve iflyerlerimizle halka aç›k alanlardaki yap›sal olmayan
elemanlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri belirlemek ve bu tehlikelerin nas›l
azalt›labilece¤ini göstermek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Yap›sal olmayan elemanlar,
bir binan›n tafl›y›c› sistemi haricindeki bütün k›s›mlar› ve binan›n içindekilerdir.
Di¤er bir deyiflle, kolon, kirifl, tafl›y›c› duvar, çat› ve temel haricindeki
elemanlard›r.

Bir deprem s›ras›nda, yap›sal olmayan baz› elemanlar, zarar görebilir ya da
insanlar için tehlike yaratabilir. Bu zarar görme ya da tehlike olas›l›¤›na yap›sal
olmayan tehlike ad›n› veriyoruz.

“Yap›sal
olmayan
tehlikeler
konusunda
endiflelenmenin
ne gere¤i var,
zaten binalar›n
ço¤u tamamen
y›k›lm›yor mu?”
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Evinizin depreme dayan›kl› olup olmad›¤›n› ö¤renmenin
en iyi yolu binay› bir mühendise inceletmektir. fiunu da
bilmeliyiz ki, 1999 ‹zmit ve Düzce depremlerinde hasarl›
binalar›n sadece %5’ini tamamen y›k›lanlar oluflturuyor.
Ço¤u orta ve a¤›r hasarl› hatta baz› az hasarl› binalarda,
yap›sal olmayan tehlikeler ciddi yaralanma ve maddi
kay›plara sebep olabiliyor.
Bu depremlerden do¤rudan etkilenen 1,5 milyon insan›n
%1’i hayat›n› kaybetti. Bu trajedinin ard›ndan, hayatta
kalan bölge sakinlerinin %99’u deprem sonras›nda
hayatlar›na devam etmeye çal›fl›yor.
Bu el kitab›nda önerilenler gibi önlemleri almak, gelecek
depremlere haz›rlanmak için bir ad›md›r. Bu önlemler,
deprem sonras›nda hayata devam etmeyi kolaylaflt›rarak
h›zland›ran ve maddi kay›plar› azaltan etkenler olacakt›r.
Daha da önemlisi, bu önlemleri almak, can kayb›n›
azaltacakt›r. Hatta bu önlemlerle hafif yaralanmalar›
önleyebilmek, a¤›r yaral›lara öncelik verebilmemizi
sa¤layarak hayat kurtarmam›za yard›mc› olacakt›r.
Erdik, Mustafa. Report on 1999 Kocaeli and Düzce (Turkey) Earthquakes.
‹stanbul: Bo¤aziçi University, Dept. of Earthquake Engineering, 2000.
Petal, Marla. Causes of Deaths and Injuries in the August 17th, 1999 3:02
a.m. M=7.4 Kocaeli Earthquake, Research Report, Bo¤aziçi Üniversitesi,
CENDIM, Istanbul, 2003.

B‹R‹NC‹ ‹LKE: YAPISAL OLMAYAN TEHL‹KELER C‹DD‹YE
ALINMALIDIR
Yap›sal olmayan hasarlar, çok say›da önlenebilir yaralanma ve ölümlere sebep
olmufltur. Bu hasarlar ayn› zamanda, kurtarma ve yard›m operasyonlar›na engel
oluflturur, büyük maddi kay›plara yol açar ve depremin ard›ndan hayata devam
etmeyi zorlaflt›r›r.

Bunlar› biliyor muydunuz?
• 1999 ‹zmit depremindeki yaralanmalar›n %50’si, ölümlerin %3’ü yap›sal
olmayan elemanlardan kaynaklanm›flt›r.
• 1999 ‹zmit depreminden sonra, hayatta kalanlar›n yaflad›¤› maddi kay›plar›n
%30’unu mobilya, beyaz eflya, elektronik cihazlar›n ve di¤er de¤erli eflyalar›n
oluflturdu¤u tahmin edilmektetir.
• Yap›sal olmayan hasarlar, iflyerlerinin ve okullar›n aylarca kapanmas›na,
ö¤rencilerin ö¤renimlerini sürdürecek yerlerinin kalmamas›na neden olabilir.
• 1994 y›l›nda Amerika’daki Northridge depreminden sonra, yap›sal hasar›
olmayan ya da çok az olan 10 büyük hastane yap›sal olmayan elemanlar›n
yaratt›¤› hasarlardan dolay› boflalt›lmak ya da kapat›lmak zorunda kalm›flt›r.
Sonuç olarak, t›bbi yard›m kesintiye u¤ram›flt›r.
Petal, Marla. Causes of Deaths and Injuries in the August 17th, 1999 3:02 a.m. M=7.4 Kocaeli Earthquake,
Research Report, Bo¤aziçi Üniversites‹, CENDIM, Istanbul, 2003.
Fierro, Eduardo; Perry, Cynthia; and Freeman, Sigmund. Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake
Damage: A Practical Guide. Washington D.C.: Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc., 1994

‹K‹NC‹ ‹LKE: YAPISAL OLMAYAN TEHL‹KELER
AZALTILAB‹L‹R
Yap›sal olmayan tehlikeleri azaltman›n birçok yolu vard›r. Bunlar herkesin
uygulayabilece¤i basit önlemlerden, profesyonel destek gerektirecek karmafl›k
önlemlere kadar uzan›r. Bu önlemlerin tümü önemlidir. Yap›lan risk azaltma
ifllemine Yap›sal Olmayan Tehlikelerin Azalt›lmas› (YOTA) ad› verilir.
Tehlikeler, küçük ad›mlar at›larak azalt›l›r. Her ad›m önemlidir. Bu e¤itim,
bu ad›mlar› s›rayla atman›za yard›mc› olmay› amaçlamaktad›r.
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ÜÇÜNCÜ ‹LKE: DEPREM HAREKET‹ FARKLI YÖNLERDEN
GELEREK NESNELER‹N KAYMASINA YA DA DEVR‹LMES‹NE
YOL AÇAR
Yap›sal olmayan tehlikeleri belirlerken, deprem hareketinin, her gün hissedilen
yerçekiminden farkl› oldu¤u unutulmamal›d›r. Bir nesne b›rak›ld›¤›nda do¤rudan
yere düfler. Dünyan›n yerçekim kuvveti nesneyi yere do¤ru çeker. Oysa farkl›
yönlerden gelen deprem dalgalar› farkl› tehlikelere yol açar. Devrilebilecek veya
kayabilecek eflyalar› tan›mlarken mümkün olan her yöndeki hareketi göz önünde
bulundurmak gerekir.

KOLAY DEVR‹LEB‹LECEK EfiYALAR:
1.

2.

Yüksekli¤i geniflli¤inden veya derinli¤inden fazla olan
eflyalar:
Eflyan›n yüksekli¤i derinli¤inin 1.5 kat›ndan FAZLA ise,
öne ya da arkaya kolayl›kla devrilebilir.
Eflyan›n yüksekli¤i geniflli¤inin 1.5 kat›ndan FAZLA ise,
yanlara kolayl›kla devrilebilir.
Üst k›sm› alt k›sm›ndan daha a¤›r olan eflyalar:
Bu eflyalar, her yöne kolayl›kla devrilebilir.

KOLAY KAYAB‹LECEK EfiYALAR:
1.
2.
3.
4.

Tekerlekli olan eflyalar
Devrilemeyecek kadar alçak olan eflyalar
Seramik ve ahflap gibi kaygan zemin üzerinde duran
eflyalar
Alt k›sm› üstünden çok daha a¤›r olan eflyalar

A¤›r nesneler,
depremlerden
daha çok
etkilenir.

!
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DÖRDÜNCÜ ‹LKE: EfiYALARIN, ‹NSANLARA VE
B‹RB‹RLER‹NE ÇARPMASI ÖNLENMEL‹D‹R
Bu nedenle, s›k› bir flekilde sabitlenmesi önemlidir.
Eflyalar; insanlara, binay› oluflturan elemanlara veya
birbirine çarpt›¤›nda yaralanmaya ve hasara sebep olurlar.
Tehlikenin sebebi; eflyan›n kendi hareketi de¤il, bir kifliye,
baflka bir nesneye ya da bir yere çarpmas›d›r.

Mobilya, duvarla aras›nda boflluk kalarak veya gevflek bir
flekilde sabitleniyorsa, yap›lan sabitlemeye ra¤men bir
deprem s›ras›nda sürekli duvara çarpabilir. Bu nedenle,
eflyalar› mümkün oldu¤unca s›k› bir flekilde sabitlemek,
iyi bir çözüm olacakt›r.

Sabitlenen eflya ile duvar aras›nda boflluk kalmas›
kaç›n›lmazsa, bu bofllu¤a, eflyan›n köflelerinden bir dolgu
malzemesi yerlefltirmek, hem mobilyan›n hem duvar›n
hem de ba¤lant› eleman›n›n korunmas›na yard›mc› olur.

Sabitleme amac›yla kullan›lan dokuma kay›fl ve plastik
klipsli fleritlerin de, sabitledikleri eflyay› hiçbir yere
çarpmayacak flekilde s›k›ca tutmalar› için, gevflek
b›rak›lmamalar› gerekir.
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BEfi‹NC‹ ‹LKE: EfiYALAR, KAYMALARINI VEYA
DEVR‹LMELER‹N‹ ENGELLEMEK AMACIYLA YAPISAL
VEYA SA⁄LAM YAPISAL OLMAYAN ELEMANLARA
SAB‹TLENMEL‹D‹R
Amaç, nesnelerin bina içerisinde savrulmalar› yerine, binan›n yap›s›yla beraber
hareket etmelerini sa¤lamakt›r. Bazen nesneler tafl›y›c› elemanlara, bazen de
kuvvetli malzemeden yap›lm›fl olan sa¤lam yap›sal olmayan elemanlara
sabitlenebilir.

Alç›pan, gazbeton ve kerpiç duvarlar, gerekli önlemler
al›nmad›¤› sürece, eflyalar›n sabitlenmesi için uygun
yüzeyler de¤ildir.

Eflyalar›n sabitlenece¤i raf, dolap ve masalar›n da
sabitlenmifl oldu¤undan emin olmak önemlidir.

Yeterli harç kullan›larak yap›lm›fl olan tu¤la duvarlar,
yap›sal olmayan elemanlar olmas›na ra¤men, eflyalar›
sabitlemek için uygun ve sa¤lam yüzeylerdir.

ALTINCI ‹LKE: EfiYALAR, EN ÇOK HAREKET EDEB‹LECEK
YERLER‹NDEN SAB‹TLENMEL‹D‹R
Eflyalar›n nereye ve ne flekilde sabitlendi¤i çok önemlidir. Genellikle en do¤ru
yöntem, eflyalar› devrilirken en çok hareket edecek yerlerinden sabitlemektir.
Eflyalar› yanl›fl flekilde sabitlemek, önlemlerin etkisini azaltabilir ya da bu
önlemlerin hiçbir ifle yaramamas›na sebep olabilir.
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R‹SKLER‹N BEL‹RLENMES‹

Bir deprem bölgesinde yaflayarak, deprem riskini de kabul etmifl oluyoruz.
Hayat›m›zda her zaman, olas› kay›plar›m›z› azaltmak için önlem ald›¤›m›z daha
baflka birçok riskle karfl› karfl›yay›z. YOTA da bir deprem s›ras›nda yap›sal
olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek olan tehlikeleri azaltmak için mant›kl›
ve önemli bir önlemdir. Nas›l bir önlemin gerekli oldu¤una karar verebilmek
için evinizde, iflyerinizde, okulda ve s›k gitti¤iniz kamu alanlar›nda hangi risklerin
bulundu¤unu belirlemeniz gerekir.
Risk, durumdan duruma göre de¤iflir. Riskleri belirlerken, her durumu kendi
koflullar› içinde de¤erlendirmek gerekir.

R‹SK: C‹DD‹ YARALANMA VEYA CAN KAYBI

R‹SK: MAL KAYBI

9

ÖNCE NEY‹N YAPILMASI GEREKT‹⁄‹NE KARAR VERMEK
1. ‹lk etapta, eflyalar›n›z›n yerlerini de¤ifltirerek de neden olabilecekleri
tehlikeleri azaltabilirsiniz. Aile bireylerinin, ö¤rencilerinizin veya ifl
arkadafllar›n›z›n en çok nerelerde zaman geçirdi¤ini düflünün.
Bu alanlarda, daha güvenli baflka bir yere tafl›yabilece¤iniz, a¤›r ve yüksek
eflyalar var m›?
Oturmak ve dinlenmek için ço¤unlukla tercih edilen mobilyalar pencerelerden
uzaklaflt›r›labilir mi?
Üst raflarda, alt raflara al›nabilecek büyük ve a¤›r nesneler var m›?
Eflyalar›n›z›n aras›nda art›k kullanmad›¤›n›z ve kald›r›labilecek olanlar› var m›?

2. fiimdi, karfl› karfl›ya oldu¤unuz di¤er riskleri “Deprem Tehlike Av›”n›
tamamlayarak belirleyin.
Genellikle, yüksek ve a¤›r, uyurken üzerimize devrilebilecek, devrildi¤inde
ç›k›fl yollar› ve geçiflleri kapatabilecek olan eflyalar›n, tehlikeli madde
içerenlerin, günlük hayat›n yürütülebilmesi için önemli olan eflyalar›n
veya de¤erli olanlar›n öncelikli olarak ele al›nmas› gerekir.

3. Bu e¤itimdeki basit uygulama talimatlar›ndan yararlanarak önlemini
alabilece¤iniz tüm tehlikeleri azalt›n.

4. Di¤er tehlikelerin azalt›lmas› ile ilgili olarak bir uzmana dan›fl›n.
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DEPREM TEHL‹KE AVI

Deprem Tehlike Av›, tüm aile üyelerinin kat›l›m›yla evde bafllat›lmal›d›r. Evin her
yeri, oda oda dolafl›l›p sars›nt› s›ras›nda nelerin uçarak, kayarak ya da düflerek
tehlike yaratabilece¤i öngörülmelidir. En çok zaman geçirilen yerler kontrol
edilmelidir. Örne¤in; aile üyelerinin uyudu¤u, yemek yedi¤i, çal›flt›¤› ve oyun
oynad›¤› yerler. Bir araflt›rmac› gibi çal›flarak yap›lmas› gerekenler bir liste
halinde s›ralanmal›, bulunan tehlikeler giderilene kadar takip edilmelidir.
Deprem Tehlike Av› çal›flmas›n› yaparken önceliklerinizi belirleyin.
1. Yaflamsal tehdit yaratacak olan eflyalar›n (yatak odas›ndaki giysi dolaplar›,
vb.) sabitlenmesi
2. Maddi kay›p ve ifl kayb› yaratacak olan eflyalar›n (bilgisayarlar, elektronik
eflyalar, vb.) sabitlenmesi
3. Yaflam›n›z› kolaylaflt›ran ya da sizin için önemli olan eflyalar›n (aile yadigâr›
biblo, vazo gibi eflyalar) sabitlenmesi
• Yükse¤e yerlefltirilmifl a¤›r eflyalar, en k›sa boylu aile
üyesinin bafl hizas›ndan daha afla¤›da bir yere
indirilmelidir.
• Mobilyalar, mutfak dolaplar› da dahil olmak üzere
duvarlara s›k›ca sabitlenmelidir.
• Beyaz eflyalar ve sofbenlerin s›k›ca sabitlendi¤inden
emin olunmal›d›r.
• Tüpgazlar ve her türlü gaz tanklar› bulunduklar› yere
s›k›ca sabitlenmelidir.
• Pencere önündeki yatak ve mobilyalar›n yerleri
de¤ifltirilebilir, dayan›kl› camlar kullan›labilir,
perdeler kapal› tutulabilir.
• A¤›r ve önemli elektronik eflyalar s›k›ca sabitlenmelidir.
• Ayd›nlatma elemanlar›n›n tavana sa¤lam flekilde
sabitlendi¤inden emin olunmal›d›r.
• Duvara çerçeve asarken kanca vida kullan›lmal›d›r.
• Tehlikeli maddeler (zehirli, yan›c›, parlay›c›) kontrol edilmeli ve güvenli
flekilde tutulmal›d›r.
• Mutfak dolap kapaklar›na sars›nt› s›ras›nda aç›lmalar›n› önleyecek tutaçlar
tak›lmal›d›r.
Buldu¤umuz tehlikeler:

Düzeltilme tarihi:
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SAB‹TLEMEYE BAfiLAMADAN ÖNCE
1. ADIM
SAB‹TLENECEK EfiYALARIN
A⁄IRLIK TAHM‹N‹

2. ADIM
SAB‹TLEME ELEMANLARI
VE SEÇ‹M‹

TEKN‹K DETAYLAR
SAB‹TLEMEN‹N YAPILACA⁄I
YER‹N BEL‹RLENMES‹
(YÜZEYLER)

DUVARA YA DA
TAfiIYICI ELEMANA
SAB‹TLEMEDE KULLANILACAK
DÜBEL VE V‹DA SEÇ‹M‹

EfiYALARA
SAB‹TLEMEDE KULLANILACAK
DÜBEL VE V‹DA SEÇ‹M‹
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1. ADIM SAB‹TLENECEK EfiYALARIN A⁄IRLIK TAHM‹N‹
Afla¤›daki tablo eflyan›z›n a¤›rl›¤›n› belirlemenize yard›mc› olacakt›r.

Yaklafl›k 200 kg.

Büyük ofis makinalar›
150-175 kg.

Yaklafl›k 150 kg.

Büyük buzdolab›
100-150 kg.

Büyük mobilya
100-200 kg.

Yaklafl›k 100 kg.

135 ekran televizyon
100 kg.

Orta boy buzdolab›
90-120 kg.

Yaklafl›k 50 kg.

Çamafl›r makinesi
50-75 kg.

72 ekran televizyon
50 kg.

Küçük mobilya
25-50 kg.

Mini f›r›n
30-40 kg.

Yaklafl›k 25 kg.

55 ekran televizyon
25 kg.

Küçük mobilya
25 kg.den az

Küçük elektronik eflyalar
20-30 kg.

Küçük ofis makinalar›
25 kg.den az
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2. ADIM BA⁄LANTI ELEMANI VE M‹KTARININ SEÇ‹M‹
STANDART VE ÖZEL METAL L PROF‹LLER
1. Mobilyan›n a¤›rl›¤›:
0-50 kg.
– Küçük boy L profiller
50-100 kg. – Orta boy L profiller
100-150 kg. – Büyük boy L profiller
2. Mobilyan›n duvardan uzakl›¤›:
E¤er mobilya ile duvar aras›nda boflluk kal›yorsa,
deliklerin mobilyan›n üzerine de gelebilmesi için büyük
boy L profil kullanman›z gerekebilir.
3. L profilin geniflli¤i:
Birden fazla delik s›ras› olan L profilleri tercih edin.
Vidalar›n, köfleye en yak›n deliklere ve çapraz flekilde
at›lmas› en iyi yöntemdir.

DOKUMA KAYIfiLAR
C›rt bantl› dokuma kay›fllar› seçerken, c›rt bant›n yüzeyinin eflyan›z›n a¤›rl›¤›n›
tafl›yabilecek büyüklükte olmas›na dikkat ediniz.

0-50 kg. - Dar dokuma kay›fllar
Kulland›¤›n›z her kay›fl›n üzerinde en
az 25cm2 kuvvetli c›rt bant olmal›d›r.

50-150 kg. - Genifl dokuma kay›fllar
Kulland›¤›n›z her kay›fl›n üzerinde en
az 50cm2 kuvvetli c›rt bant olmal›d›r.
14

•
•
•
•
•

Televizyonlar
Bilgisayar ekran›
Küçük ofis makinalar›
Küçük fotokopi makinalar›
Küçük laboratuvar cihazlar›

• Devrilebilen ya da kayabilen
her boy beyaz eflya
• Büyük ekran televizyonlar
• ‹flyeri ekipman›
• ‹fllevi ya da bak›m› için
hareket etmesi gereken
tekerlekli cihazlar

PLAST‹K KL‹PSL‹ fiER‹T

Bu klipsler;
• a¤›rl›¤› 40 kg.ye kadar olan,
• boyu tezgâh yüksekli¤ini geçmeyen
eflyalar için uygundur.

•
•
•
•
•

Televizyonlar
Bilgisayar ekran›
Küçük ofis makinalar›
Küçük fotokopi makinalar›
Küçük laboratuvar cihazlar›

KEND‹NDEN YAPIfiKANLI CIRT BANT
• Alçak faks makinalar›, yaz›c›lar
ve benzer araçlar
• Video ve DVD oynat›c›lar› veya
alçak müzik setleri
• Telefonlar, saatler ve benzer
ekipman
• Kayabilecek olan alçak masaüstü
eflyalar
Bu el kitab›nda, sabitleyece¤iniz eflya için ne tip ve kaç adet ba¤lant› eleman›
kullanman›z›n uygun olaca¤› anlat›lmaktad›r. Ba¤lant› elemanlar›n› sat›n
almadan önce, buradaki bilgileri kullanarak, bu karar› rahatl›kla verebilirsiniz.

YOTA MALZEMELER‹N‹N BULUNAB‹LECE⁄‹ YERLER
Büyük Yap› Marketler:
L profiller, dolap kilitleri, kanca vidalar, kayd›rmaz plastik örtüler, dokuma
kay›fllar (yaln›zca kay›fl olarak), metal köflebentler, kendinden yap›flkanl› c›rt
bantlar, ve plastik klipsli fleritler (belli yerlerde).
Nalburlar:
L profiller, dolap kilitleri, kanca vidalar, kayd›rmaz plastik örtüler ve metal
köflebentler.
Tekne Malzemesi Ma¤azalar›:
Dokuma kay›fllar (yaln›zca kay›fl olarak), misina ve dolap kilitleri.
Özel Deprem Güvenlik Ürün Distribütörleri:
Plastik klipsli fleritler, dar ve genifl dokuma kay›fllar, özel L profiller, ve tablo
ask›lar›.
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3. ADIM SAB‹TLEMEN‹N YAPILACA⁄I
YER‹N BEL‹RLENMES‹
SIRA ÜSTLER‹, MASALAR VE
D‹⁄ER ÇALIfiMA YÜZEYLER‹

DUVARLAR

KOLONLAR, K‹R‹fiLER
VE DÖfiEMELER
Kolon kirifl ba¤lant›lar›nda

DUVAR KÖPRÜLER‹

oldukça fazla miktarda
demir donat› vard›r.

Çelik dübelleri;
kirifl, kolon ve
duvar içlerindeki
çelik donat›yla
çak›flmayacaklar›
noktalara yerlefltirin.

Kolon ve
kirifllerin
etraf›ndaki
beton,
deprem
s›ras›nda
dökülebilir.

Kolon ve
kirifllerin,
kolon-kirifl
ba¤lant›
noktalar›ndan
uzak olan
bölgelerinde,
orta noktalar›
sabitleme
elemanlar›n›n
yerlefltirilmesi için
uygun yerlerdir.

Sabitleme Yapmak için
Zay›f Kalan Duvar Tipleri
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ahflap ya da metal profil
Gazbeton

75 kg
10’luk gaz
beton dübeli

Nesne a¤›rl›¤›n›n her 25 kg.’› için
4 tane 10’luk dübel kullan›lmal›.

Çözüm

• Alç›pan
• Geleneksel dolgu duvarlar
(ba¤dadi ve h›m›fl)

Sabitlemeyi profillere ya da ahflap
tafl›y›c› elemanlara yap›n veya bu
profiller aras›nda duvar köprüsü
oluflturun.

• Gazbeton
• Çok zay›f tu¤la duvarlar
(harc›n› parmaklar›n›z›n aras›nda
yuvarlad›¤›n›zda kolayl›kla kuma
dönüflür)

Kolonlar aras›nda, duvara 15 cm.
aral›klarla vidalayaca¤›n›z bir duvar
köprüsü oluflturun veya eflyalar› tafl›y›c›
elemanlara sabitleyin.

• Kerpiç
• Moloz Tafl›

Sabitlemeyi döfleme ve tavandaki
yap›sal elemanlar üzerine yap›n.

4. ADIM DUVARA YA DA TAfiIYICI ELEMANA
SAB‹TLEMEDE KULLANILACAK DÜBEL VE V‹DA SEÇ‹M‹
Dübeller ve vidalar, do¤ru malzeme ile kullan›ld›klar› zaman en do¤ru sonucu
vermek üzere tasarlanm›fl ve üretilmifltir. Afla¤›daki tabloyu kullanarak
ihtiyac›n›z olan dübel ve vida tipini ve büyüklü¤ünü seçin. Kaç adet dübel
ve vidaya ihtiyac›n›z olaca¤›n›, mobilya tipine iliflkin talimatlara bakarak
belirleyebilirsiniz.

Duvar›n›z›n ya da tafl›y›c› eleman›n›z›n malzemesi nedir?
Tu¤la

Beton

Gazbeton

Alç›pan Ahflap Tafl›y›c›
Elemanlar

Standart Çelik
Plastik
Mobilyan›z›n Plastik
Tu¤la
Dübeller Dübeller ve Metal
a¤›rl›¤›
Dübelleri
Gazbeton
ne kadar?
Duvar
Dübelleri

Plastik
Ahflap
Kanatl›
Vidalar›
Alç›pan
Dübelleri

0 - 5 kg.

No: 2
No: 3

5 - 50 kg.

6’l›k Standart Dübel
6’l›k

7’lik

6’l›k

50 - 150 kg. 8’lik

8’lik

8’lik

10’luk

4 x 60 mm

Bu a¤›rl›ktaki
4 x 60 m m
eflyalar› C profillere
vidalay›n veya duvar
6 x 80 m m
köprüsü kullan›n.

150 kg. +

Çok a¤›r eflyalarda, en uygun sabitleme yöntemi için bir mühendis
ya da uzmana dan›fl›n.

NOTLAR

Plastik tu¤la
dübelleri, tu¤la
içerisinde iki
delikten birden
geçecek uzunlukta
olursa tutunmay›
daha iyi sa¤lar.

Çelik
dübeller
aras›nda
16 cm.
boflluk
b›rak›n.

Gazbeton
duvar
dübelleri
aras›nda
15 cm.
boflluk
b›rak›n.
Her 25 kg
için 4 adet
10’luk
gazbeton
dübeli
kullan›n.

No:2
10 mm.lik
No:3
12 mm.lik
alç›pan
için
kullan›l›r
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5. ADIM BA⁄LANTI ELEMANININ EfiYALARA
NASIL SAB‹TLENECE⁄‹NE KARAR VER‹LMES‹
MOB‹LYA V‹DALARININ KULLANIMI
Ba¤lant› eleman›n› mobilyaya sabitlerken, her ba¤lant› eleman› için en az iki
vida kullan›n. A¤›r mobilyalar için daha fazla vida ya da c›vata kullan›lmal›d›r.
Masif Ahflap Vidalar›

Kontraplak, Sunta, MDF Vidalar›

Sac Vidalar›

Ahflab›n k›r›lmas›n› veya çatlamas›n›
engellemek için, çap› 4 mm.den genifl
veya uzunlu¤u 45 mm.den fazla vidalar›
kullan›rken matkapla k›lavuz delik aç›n.
Bu delikler için vidan›n çap›n›n yar›s›
büyüklü¤ünde matkap ucu kullan›n›z.
Sac vidalar›, sabitleme yap›lacak metal
eflyan›n malzeme kal›nl›¤›na göre
seçilmelidir. Vidan›n diflleri aras›ndaki
mesafe, metalin kal›nl›¤›ndan az
olmamal›d›r.

KEND‹NDEN YAPIfiKANLI BA⁄LANTI ELEMANLARININ KULLANIMI
Vida kullan›larak yap›lan sabitlemeler her zaman daha sa¤lamd›r; ancak baz›
eflyalar› vidalamak mümkün olmayabilir. Bu durumlarda, genellikle kendinden
yap›flkanl› ba¤lant› elemanlar› kullan›l›r. Bu tip ba¤lant› elemanlar›n›, yap›flt›rma
yöntemiyle sabitlerken, yüzeyin temiz ve tamamen kuru olmas› çok önemlidir.
Temizlik Ürünleri:
• Kendinden yap›flkanl› ürünleri
satan üreticilerin, ürün ile
birlikte satt›klar› özel yüzey
temizleyicilerini kullanmak
en uygun çözümdür.
• Üreticiler, eczanelerde sat›lan
alkolü de tavsiye etmektedirler.
• Marketinizden alabilece¤iniz
alkol içeren cam temizleyicileri
de temizlik için kullan›m› kolay,
uygun bir seçenektir.
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MOB‹LYALAR
Standart ve Özel Metal L Profiller

ARKADAK‹ DUVARA SAB‹TLEMEK

KÖfiEYE SAB‹TLEMEK

DUVAR G‹R‹NT‹S‹NE SAB‹TLEMEK

Baz› mobilyalar, arka panelinden do¤rudan duvara vidalanabilir. Bunun için;
• Mobilyan›n arka panelinin kal›n ve sa¤lam olmas› gerekir.
• Sabitleme; sabitleme elemanlar› arka panele eflit ve düzgün da¤›t›larak
yap›lmal›d›r.
• Sabitleme elemanlar›n›n aras› her yönde 1.25 metreden
fazla olmamal›d›r.

Gerekli durumlarda dolgu malzemesi kullanmay› unutmay›n!
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MOB‹LYALAR
Yanlar› ve arkas› aç›k raflar, sabitlenmeden önce desteklenmelidir. Bu
destekleme, raflar›n yanlara do¤ru kolayca sallanmas›n› ve bundan dolay›
y›k›lmas›n› engelleyecektir.

Esnek destekler

Sert destekler

Mobilyalar birbirine sabitlendi¤inde, sabitlenen her bir parçan›n boyutlar›ndan
daha genifl veya derin olan yeni bir obje yarat›lm›fl olur. Bu da mobilyalar›n taban
alan›n› büyütüp, daha dengeli olmalar›n› sa¤layarak, bir deprem s›ras›nda
devrilme riskini azalt›r.

M 8 civata ve büyük pul
- veya - modül ba¤lant›
eleman› kullan›n›z.

20

Metal plaka ve 4 adet 5 mm.
veya daha büyük çapl› vida
- veya - 2 adet M 8 veya daha
büyük çapl› civata ve büyük
pul kullan›n›z.

Mobilyalar birbirlerine sabitlendikten sonra yüksekli¤inin, yeni objenin geniflli¤i
ve derinli¤inden fazla olup olmad›¤›n› kontrol etmek gerekir. Buna ra¤men
mobilyan›n devrilme olas›l›¤› varsa; mobilya duvara, zemine veya tavana da
sabitlenmelidir.

MOB‹LYALAR
Mobilya orta alanda duruyorsa veya tavanla aras›ndaki mesafe k›sa ise afla¤›da
gösterilen yöntemler, mobilyan›n sars›lma ve devrilme riskini azalt›r.

Büyük ve
ba¤›ms›z
duran
rafl›
dolaplar için
uygun olan
çelik
destekler,
uygun dübel
büyüklükleri
ve ba¤lant›
detaylar› ile
ilgili olarak
bir mühendise
dan›fl›n›z.

!

Kütüphane, depo gibi mekanlardaki s›ral› duran rafl›
dolaplar, bütün bir metal L profil ile üst k›s›mlar›ndan
tutturularak birbirlerine sabitlenebilir. Bu ifllemden
sonra L profil duvarlara sabitlenmelidir.

Rafl› dolab›, taban›ndan da L profil veya dübeller ile zemine tutturunuz.
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ELEKTRON‹K VE D‹⁄ER
ELEKTR‹KL‹ C‹HAZLAR

Dokuma Kay›fllar

24 saat sonra ba¤lant›
elemanlar›n› gerin!

Yüzeyleri temizlemeyi
unutmay›n!

70 ekran televizyonlar veya 35 kg.ye kadar olan elektronik ve di¤er elektrikli
cihazlar

2 adet dokuma kay›fl

1 adet dokuma kay›fl ve
2 adet plastik klipsli flerit

84 ekran televizyonlar veya 60 kg.ye kadar olan elektronik ve di¤er elektrikli
cihazlar
Büyük ekran televizyonlar veya
di¤er büyük elektronik cihazlar›
sabitlemekte kullan›lacak
ba¤lant› elemanlar›n› ve
sabitleme yöntemlerini görmek için
Beyaz Eflyalar bölümüne bak›n›z.

!

4 adet dokuma kay›fl

Elektronik cihazlar›n alt›na
kayd›rmaz malzeme konmas›, bir
deprem s›ras›nda cihazlar›n kayma
riskini azaltacakt›r.
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ELEKTRON‹K VE D‹⁄ER ELEKTR‹KL‹ C‹HAZLAR

Plastik Klipsli fieritler

24 saat sonra ba¤lant›
elemanlar›n› gerin!

Yüzeyleri temizlemeyi
unutmay›n!

37 ekran televizyonlar veya 20 kg.ye kadar olan elektronik ve di¤er elektrikli
cihazlar
2 veya 3 adet
plastik klipsli
flerit

2 adet plastik klipsli flerit kullan›lacak olan küçük cihazlarda, sabitlemenin
çapraz köflelerden yap›lmas› gerekir.

55 ekran televizyonlar veya 40 kg.ye kadar olan elektronik ve di¤er elektrikli
cihazlar

4 adet plastik
klipsli flerit

B‹RDEN FAZLA PARÇADAN OLUfiAN C‹HAZLAR
En altta duran parçay› masaya
sabitlerken, cihaz› oluflturan parçalar›n
toplam a¤›rl›¤›na uygun miktarda klips
kullan›lmal›d›r.

Plastik klipslere geçen fleridin her iki
ucunda klipslerden sonra 2 cm.lik
fazlal›k b›rakmak, fleridin klipslerden
kolayca ç›kmas› riskini azaltacakt›r.
Ayr›ca, bu parça gerginlefltirme
ifllemini de kolaylaflt›racakt›r.
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ELEKTRON‹K VE D‹⁄ER ELEKTR‹KL‹ C‹HAZLAR

Kendinden Yap›flkanl› C›rt Bant

Yüzeyleri temizlemeyi unutmay›n!

C›rt bant, olas› bir deprem s›ras›nda kayabilecek fakat devrilme olas›l›¤›
olmayan, alçak ve hafif elektronik cihazlarda kullan›labilir.
C›rt bant fleritlerini cihaz›n alt›na,
karfl›l›kl› kenarlara gelecek flekilde
yap›flt›r›n›z.

C›rt bantla sabitlenmifl olan cihaz›
geçici olarak yerinden kald›rman›z
gerekirse; arka köflelerinden birini
yavafl; ama kararl› bir flekilde
kendinize do¤ru çekerek sabitlendi¤i
yüzeyden ay›r›n›z.
Cihaz›n güçlü bir flekilde ve iyice
yap›flmas› için cihaz› ilk sabitlemeden
sonra 24 saat yerinden oynatmay›n›z.

Cihaz›n›z›n yüzeyine c›rt bant
yap›flt›rman›z mümkün de¤ilse,
cihaz›n alt›na tamam›n› kaplayacak
flekilde kayd›rmaz plastik örtüler
koyarak da kayma riskini
azaltabilirsiniz.

Bu yöntemi televizyonlarda
veya devrilebilecek büyük
eflyalarda kullanmay›n›z.
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BEYAZ EfiYALAR

24 saat sonra ba¤lant›
elemanlar›n› gerin!

Dokuma Kay›fllar

Yüzeyleri temizlemeyi
unutmay›n!

ARKADAK‹ DUVARA SAB‹TLEMEK
Tekerlekli veya 130 kg.ye kadar olan
eflyalar

65 kg.ye kadar olan alçak ve
tekerleksiz eflyalar

DUVAR G‹R‹NT‹S‹NE SAB‹TLEMEK

KÖfiEYE SAB‹TLEMEK

120 kg.ye kadar olan tekerleksiz
eflyalar

130 kg.ye kadar olan tekerlekli
eflyalar

Dokuma kay›fl›n eflyan›n arkas›ndaki duvara, eflyan›n kenar›ndan en az 20 cm.
içeriye gelecek flekilde sabitlenmesi önemlidir. Böylece, eflyan›n deprem
s›ras›nda çok fazla sars›larak c›rt bant› açma olas›l›¤› azal›r.

HAYIR

Gerekli durumlarda dolgu malzemesi kullanmay› unutmay›n!

25

BEYAZ EfiYALAR

Plastik Klipsli fieritler

24 saat sonra ba¤lant›
elemanlar›n› gerin!

Yüzeyleri temizlemeyi
unutmay›n!

Plastik klipsli fleritler, yaln›z tezgâh yüksekli¤inde veya daha alçak olan beyaz
eflyalar ile a¤›rl›¤› 40 kg.den az olan eflyalarda kullan›lmal›d›r. (örn. mini
buzdolaplar› vb.)

ARKADAK‹ DUVARA SAB‹TLEMEK

KÖfiEYE SAB‹TLEMEK

G‹R‹NT‹YE SAB‹TLEMEK

Plastik klipslere geçen fleridin her iki
ucunda klipslerden sonra 2 cm.lik
fazlal›k b›rakmak, fleridin klipslerden
kolayca ç›kmas› riskini azaltacakt›r.
Ayr›ca, bu parça gerginlefltirme
ifllemini de kolaylaflt›racakt›r.
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2 cm

Gerekli durumlarda dolgu malzemesi kullanmay› unutmay›n!

BEYAZ EfiYALAR

Metal L Profil
Is›nan veya gaz ba¤lant›s› olan tezgah üstü cihazlar› sabitlemek, olas› yan›klar›,
gaz s›z›nt›lar›n› ve yang›nlar› önlemeye yard›mc› olabilir.
L profili, tezgâh üstündeki cihaz›n
duvara ya da herhangi bir yüzeye
dayanmayan bütün kenarlar› boyunca
sabitleyiniz.
Profil, cihaz›n kenar›n› kavrayacak
ve yerinde tutabilecek yükseklikte
olmal›d›r. Profilin cihaz›n yüzeyine
sabitlenmesine gerek yoktur.

L profil iyice temizlenmifl tezgaha, afla¤›da anlat›lan yöntemlerden herhangi biri
kullan›larak sabitlenebilir:

• L Profili tezgâh›n›za, malzemesine uygun olan vida ve gerekiyorsa dübeller
kullanarak vidalay›n›z.
• L Profili büyük yap› marketlerde bulunan çift tarafl› yap›flkanl› bantlar ile
yap›flt›r›n›z.
Yeterince güçlü oldu¤undan, üzerinde “ayna yap›flt›rma bant›” yaz›l› olanlar›
tercih ediniz.
• L Profili büyük yap› marketlerde bulunan kendinden yap›flkanl› c›rt bantlar
kullanarak sabitleyiniz.
C›rt bant›n bir yüzünü tezgaha di¤er yüzünü de L profile yap›flt›r›n›z.
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ASILI DURAN EfiYALAR
Kanca Vidalar ve Deprem Mumu

E¤er küçük tablolar›n›z halihaz›rda
duvara çiviyle as›lm›flsa, çiviyi
duvardan ç›karmadan da bir parça
ip yard›m›yla önlem alabilirsiniz.

Tablo ve aynalar›n alt köflelerini,
duvara çarparak k›r›lmalar›n› önlemek
için, deprem mumu ile sabitleyiniz.
Saks›lar gibi tavandan as›l› nesneleri
sabitleyece¤iniz yeri dikkatle seçiniz.
Pencere, duvar ya da di¤er nesnelerin
yak›n›nda bir yer seçmekten kaç›n›n›z.
Saks›n›n deprem s›ras›nda kancadan
f›rlamas›n› engellemek için, kancan›n
a¤z›n› s›karak kapat›n›z.
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DOLAPLAR VE DEKORAT‹F EfiYALAR

Deprem Mumu ve Kayd›rmaz Plastik Örtüler

Yüzeyleri temizlemeyi
unutmay›n!

Çeflitli yöntemlerle, dolap kapaklar›n›n deprem s›ras›nda aç›lmas› olas›l›¤›
azalt›lmal›d›r.
Mekanik Kilitler

Çocuk Güvenlik Kilitleri

Özellikle a¤›r nesneleri bar›nd›ran
dolaplarda mekanik veya çocuk
güvenlik kilitleri kullanmak çok
önemlidir.

Ç›t-ç›t ve M›knat›slar

Ç›t-ç›t ve m›knat›slar›n,
yaln›zca içinde hafif
nesneler bulunan dolaplarda
kullan›lmas› gerekir.

Dolap raflar›nda da içlerinde
bulunan alçak eflyalar›n kayma
olas›¤›n› azaltmak için kayd›rmaz
plastik örtüler kullan›labilir.

De¤erli ve k›r›labilir eflyalar,
tabanlar›ndan deprem mumu ile
sabitlenerek bu eflyalar›n devrilme
olas›l›klar› azalt›labilir.
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RAFLARDA DURAN EfiYALAR

Raflarda saklanan baz› maddelerin güvenli¤i di¤erlerinden daha önemlidir.
Yerine konulamaz, zararl› olabilecek, tekrar düzenlenmesi zor ya da deprem
sonras› acilen ihtiyaç duyulabilecek baz› maddeler afla¤›da listelenmifltir:
• Müzelerdeki koleksiyonlar
• Tehlikeli kimyasal maddeler
• Dosyalar

• Kitap koleksiyonlar›
• ‹lk yard›m malzemeleri
• T›bbi malzeme

• Her raf›n ortas›na, tak›l›p
ç›kar›labilen ahflap ya da metal
ç›ta yerlefltirilebilir.
• Her raf›n önüne, belli bir yükseklikte
metal, plexiglas ya da ahflaptan
engeller vidalanabilir.
Raflar›n önüne, elastik bant ya da
tel de eklenebilir.
• Küçük nesneler ve flifleler,
birbirlerine çarpmayacak ve
devrilmeyecek flekilde kutular›n
içine yerlefltirilebilir.
• A¤›r veya tehlikeli nesnelerin alt
raflara yerlefltirilmesi gerekir.
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De¤erli kitaplar

Sabitlenmemifl a¤›r nesnelerin,
evdeki en k›sa boylu kiflinin
boyundan afla¤›da kalacak
flekilde yerlefltirilmesine
dikkat edin.

!

Önemli dosyalar
Örn: T›bbi ve di¤er rapor dosyalar›

yota

CAM VE ÇIKIfi YOLLARI

Al›flverifl merkezleri, havaalanlar›, hastaneler, tiyatrolar,
okullar ve ibadet mekanlar› gibi kalabal›k ortak kullan›m
alanlar›ndaki, cam ve caml› malzemelerin bulundu¤u
ortamlarda, insanlar›n zarar görmemesi için önlem al›nmas›
çok önemlidir. Al›nabilecek baz› önlemler flunlard›r:
•
•
•
•

Mobilyalar›n yerlerinin de¤ifltirilmesi ve uzun kal›n perdelerin kullan›lmas›
Laminasyonlu cam kullan›lmas›
Temperli cam kullan›lmas›
Güvenlik filmlerinin uygulanmas›

Mobilyalar›n üretiminde kullan›lan
cam türleri aras›nda çeflitli farklar
vard›r. Bunlar içinde temperli veya
laminasyonlu cam kullan›lm›fl olan
mobilyalar daha güvenlidir. Caml›
mobilya al›rken, hangi tür cam
kullan›ld›¤›na dikkat ederek
mobilyan›z› seçiniz.
Deprem sonras›nda insanlar›n bulunduklar› binalar› sakin bir flekilde fakat
h›zla terk etmesi gerekebilir. Tahliyeyi kolaylaflt›rmak için yap›labilecek baz›
düzenlemeler flunlard›r:
• Ç›k›fl› engelleyebilecek her türlü objenin, ç›k›fl yolu
üzerinden uzak tutulmas›
• D›fla do¤ru aç›lan kap›lar›n kullan›lmas›
• Genifl ç›k›fl yollar›n›n oluflturulmas›
• Kap›lar›n kolayca aç›lmas›n›n sa¤lanmas›
• Daire girifllerinde çift kap› kullan›lmamas›
• Yang›n ç›k›fllar›nda panik kolunun kullan›lmas›
ve bu ç›k›fllar›n kilitli tutulmamas›
• Döner kap›lar›n yak›n›nda ek servis kap›lar›n›n
kullan›lmas›
• A¤›r ç›k›fl kap›lar›n›n ve parmakl›kl› pencerelerin
yak›n›nda, gerekti¤inde kullanmak üzere levye gibi
aletlerin bulundurulmas›
• Otomatik kap›lara el kumandal› veya akü ba¤lant›l›
destek sistemlerinin tak›lmas›
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TÜPLER VE AYDINLATMA ELEMANLARI

Tüplerin ve yang›n söndürücülerinin deprem s›ras›nda devrilmeleri veya gaz
kaça¤›na sebep olmalar› riskini azaltabilmek amac›yla sabitlemenin birçok yolu
vard›r.

6-10 cm

Yang›n
söndürücüler,
metal destekler
kullan›larak
duvara
sabitlenmelidir.

Yüksek tüplerin hem üstlerinden
hem de altlar›ndan sabitlenmesi
tavsiye edilir. Üst zincir yerden tüp
yüksekli¤inin 2/3’ü kadar yukarıdan
ba¤lanmalıdır.

Deprem s›ras›nda farkl› tipteki ayd›nlatma
elemanlar›n›n düflme riskini azaltabilmek
amac›yla birçok sabitleme yöntemi
kullan›labilir.

• Ayd›nlatma elemanlar›n›n yap›sal
elemanlara sabitlenmesi
• Florasan ampullerinin armatürlerine sabitlenmesi
• Tavandan as›l› ayd›nlatmalar›n
emniyet kablolar› ile sabitlenmesi
• A¤›r avizelerin tavana kilitli
halkalarla sabitlenmesi
• Kablo ve balastlar›n ayr›ca
sabitlenmesi
• Yerden ayd›nlatmalar›n duvarlara
sabitlenmesi
• Caml› masaüstü ayd›nlatma
elemanlar›n›n üzerinde
bulunduklar› yüzeye sabitlenmesi
32
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“YOTA”NIN ARDINDAN...

“YOTA” afete haz›rl›kta yeni ve önemli bir konudur. Her geçen gün yeni bilgiler
edinilmektedir. Bu süreç ülkemizde de bafllam›flt›r. YOTA’n›n önemini kavram›fl
olan kifli ve kurulufllar; hastane, müze, ev ve iflyerlerinde bu önlemleri
alm›fllard›r. Bu kifli ve kurulufllar, bu önlemleri alarak yaln›z YOTA tekniklerini
gelifltirmekle kalmam›fl, ayn› zamanda bu uygulamalar›n süreklili¤inin ve bir
yaflam tarz› haline gelmesinin ne kadar önemli oldu¤unu
da ö¤renmifllerdir.
Uygulamada karfl›lafl›lan problemlerin baflar›s›zl›k olarak nitelendirilmesi yerine,
daha iyi çözümlere ulaflabilmek için ipuçlar› olarak de¤erlendirilmeleri gerekir.
Örne¤in;
• Ülkemizde üretilen plastik klipsli fleritler ilk kullan›lmaya baflland›¤›nda,
kilitlenebilir özelli¤i olmayanlar›n kolayl›kla aç›k kalabildi¤i görülmüfl ve
üreticisi uyar›larak kilitlenebilen klipsler üretilmeye bafllanm›flt›r.
• Amerika Birleflik Devletleri’nde depremler s›ras›nda asma tavanlar›n
parçalanmas› ve dökülmesi ile ilgili ilk gözlemlerin ard›ndan getirilen
öneriler, çeflitli deprem deneyimlerinden sonra birçok defa yenilenmifltir.
• Yap›flkanlar zamanla afl›nd›klar›ndan, yap›flt›klar› yerden ayr›lm›flt›r. Bu,
kullan›m s›ras›ndaki kontrollerin öneminin herkes taraf›ndan kavranmas›n›
sa¤lam›flt›r.
“Ne yap›l›rsa daha iyi olabilir?” sorusuna yan›t aranmaya devam edilmelidir.
YOTA’n›n kal›c› ve baflar›l› olabilmesi için o mekan› kullanan herkesin bilinçli
olmas› ve bu önlemlerin önemini kavramas› gerekir. Bu uygulamalar›
yaflam›m›z›n parças› haline getirmedi¤imiz ve günlük hayat›m›z›n ak›fl›na bir
engel olarak gördü¤ümüz sürece, al›nan önlemler uzun soluklu olmayacak, k›sa
sürede aksakl›klar meydana gelecektir. Bu noktada YOTA uygulamac›lar›na ve
kullan›c›lara büyük sorumluluk düflmektedir. Uygulama s›ras›nda, al›nan
önlemlerin nas›l hayat›m›z› koruyabilece¤i o mekan› paylaflan kiflilere anlat›larak
eflyalar›n sabitlenmesi çok önemlidir. Kullan›c›lar karar sürecine kat›ld›¤›nda ve
al›nan tedbirlerin önemini kavrad›¤›nda bu önlemlerin korunmas›na ve kal›c›
olmas›na katk›da bulunmufl olacaklard›r.
Bu e¤itimi alan kifliler; belli zaman aral›klar›yla ba¤lant›lar›n› kontrol edecek,
eflyalar›n›n yerini de¤ifltirirken veya yeni bir mobilya al›rken bunlar› nas›l
sabitleyece¤ini de düflünecek ve ifllem için gerekli her fleyi eflyayla birlikte sat›n
alacaklard›r. Önceleri zor gelecek olan bu uygulamalar, bir süre sonra al›flkanl›k
haline geldi¤inde kolayl›kla yap›lacakt›r. Çevremizdeki insanlarla bilgi ve
deneyimlerimizi paylaflt›kça ve toplum bilinci yükseldikçe daha estetik çözümler
üretilmeye bafllanacakt›r.
Kullan›m sürecinde ve olas› bir depremin ard›ndan herkes kendi pay›na düflen
sorumlulu¤u almal›d›r. Ne kadar çok gözlem yap›l›r, düflünceler gelifltirilir
ve paylafl›l›rsa, bu yöntemler de o kadar h›zl› geliflecektir. Böylece hepimiz,
toplumumuzu bir afet karfl›s›nda daha dayan›kl› k›lmak için tüm insanl›¤a katk›da
bulunmufl olaca¤›z.
33

yota

A‹LE AFET HAZIRLIK PLANI

Bu konuda bir aile toplantısı yaptık.
Evde ve her odada en güvensiz yerleri belirledik. Örne¤in; pencere önleri,
büyük, a¤›r ve devrilebilen eflyalar›n yan›, ocak gibi yang›na neden
olabilecek eflyalar›n yan›
Evdeki ve binadaki ç›k›fl yollar›n› belirledik.
Özürlüler, bebekler, küçük çocuklar, yafllılar, dilimizi bilmeyenler ve
evcil hayvanlar için gerekli özel erzak ihtiyacını göz önünde bulundurduk.
Bir hafta yetecek kadar su (1 gün: 4 litre/kifli bafl›), ve üç gün yetecek
kadar yiyecek sto¤umuz var.
Elektrik, su ve do¤algaz vanalar›n› kapatmayı biliyoruz.
Bölge ve baflkent dıflında ba¤lant› kuraca¤ımız kifli/kiflilerin telefon
numaralarını biliyoruz. Bunlar:
Tekrar nasıl buluflaca¤ımızı biliyoruz
Evin içinde:
Evin dıfl›nda:
Mahallemizin dıflında:
Yangın söndürücülerini nasıl kullanaca¤ımızı biliyoruz.
Yataklarımızın yanında el feneri, ayakkabı bulunduruyoruz.
‹lk yardım çantamız var.
Hayatımızı sürdürecek gereksinimlerimizi toparlayıp, deprem çantalarımızı
hazırladık. (el feneri, pil, pilli radyo, ilk yard›m çantas›,giysi, nakit para, çak›,
düdük, 1 hafta yetecek kadar reçeteli ilaç, ka¤›tve kalem, önemli telefon
numarlar›n› içeren poflet)
Önemli evraklarımızın kopyalarını deprem çantam›za koyduk ya da bölge
d›fl›nda bir yak›n›m›za gönderdik.
Deprem sonrasında çevremizde gaz sızıntısı olmadı¤ından kesinlikle emin
olana kadar çakmak, kibrit ya da bunun gibi yang›na neden olabilecek
benzer fleyler kullan›lmayaca¤›n› ö¤rendik.
Bu bilgiyi tanıdı¤ımız herkese yaymaya baflladık.
Deprem sonrasında telefonu yalnızca acil durumlarda kullanmamız
gerekti¤ini ö¤rendik. Bu flekilde hatlar o anda en çok ihtiyaç duyanlar
için açık tutulacaktır. Bilgilenmeyi TV ve radyo kanal› ile yapaca¤›m›z›
ö¤rendik.
Deprem Tehlike Avı çalıflmamızı bitirdik. Olası tehlikelerin önlemlerini
aldık.
Her altı ayda bir, plan›m›z› gözden geçirmeyi planladık.
ad/soyad
adres
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Bu el kitab›, yap›sal olmayan temel elemanlar ile ilgili bilgileri kapsamaktad›r.
Afla¤›daki bafll›klarla ilgili ayr›nt›l› bilgiye www.koeri.boun.edu.tr sitesinden
ulaflabilirsiniz.
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• Su Is›t›c›lar›
• Sobalar ve Is›t›c›lar
• Tabelalar, Klimalar ve Uydu
Antenleri
• Asma Tavanlar
• Borular ve Kanallar

•
•
•
•

Tu¤la Dolgu ve Bahçe Duvarlar›
Bacalar
Giydirme Cepheler
Asansörler, Yürüyen Merdivenler
ve Yürüyen Yollar
• Büyük ve Hassas Ekipman

Duvar›n›z›n ya da tafl›y›c› eleman›n›z›n malzemesi nedir?
Tu¤la

Beton

Gazbeton

Alç›pan Ahflap Tafl›y›c›
Elemanlar

Standart Çelik
Plastik
Mobilyan›z›n Plastik
Tu¤la
Dübeller Dübeller ve Metal
a¤›rl›¤›
Dübelleri
Gazbeton
ne kadar?
Duvar
Dübelleri

Plastik
Ahflap
Kanatl›
Vidalar›
Alç›pan
Dübelleri

0 - 5 kg.

No: 2
No: 3

5 - 50 kg.

6’l›k Standart Dübel
6’l›k

7’lik

6’l›k

50 - 150 kg. 8’lik

8’lik

8’lik

10’luk

4 x 60 mm

Bu a¤›rl›ktaki
4 x 60 m m
eflyalar› C profillere
vidalay›n veya duvar
6 x 80 m m
köprüsü kullan›n.

150 kg. +

Çok a¤›r eflyalarda, en uygun sabitleme yöntemi için bir mühendis
ya da uzmana dan›fl›n.

NOTLAR

Plastik tu¤la
dübelleri, tu¤la
içerisinde iki
delikten birden
geçecek uzunlukta
olursa tutunmay›
daha iyi sa¤lar.

Çelik
dübeller
aras›nda
16 cm.
boflluk
b›rak›n.

Gazbeton
duvar
dübelleri
aras›nda
15 cm.
boflluk
b›rak›n.
Her 25 kg
için 4 adet
10’luk
gazbeton
dübeli
kullan›n.

No:2
10 mm.lik
No:3
12 mm.lik
alç›pan
için
kullan›l›r
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