
▼Ailevi Bilgiler 

Adı Adresi veya Telefon Numarası 
Diğeri 

(kan gurubu vb) 

   

   

   

   

   

▼Acil Telefon Numaraları 
 Adı Telefon Numarası Diğeri 

Belediye    
Polis Karakolu    
Polis Noktası    

Yangın    
Elektrik    

Gaz    
Su    

Telefon    
▼Sığınma Yeri vb 

Sığınma Yeri  

Güzergah  

Ortak Bilgiler  

 

 

Ailece her zaman bu

konuları konuşalım. 

AAİİLLEEMMİİZZİİNN  EEMMNNİİYYEETT  KKOOTTNNRROOLLÜÜ  

 Deprem gibi doğal afetlerin ne zaman, neredem

eydana geleceği önceden bilinmez. Günlük ha-yatt

a maddi ve manevi hazırlıklı olmak önemli. 

 Sayfayı açınca kontrol çizelgeleri karşınıza çı- 

kacak. Evinizde olanları öğrenip eksik olanları ta

mamlayın. 

 Ailece gözden geçirmenizi tavsiye ederim. 

a 

地震などの自然災害は、いつ、どこで発生す 

るかわかりません。日頃の「心」、「物」の準 

備が大切です。 

 ページを開くとチェック表があります。ご自 

宅にある物をチェックして、必要と思われる物 

をそろえておきましょう。 

 ご家族皆さんでチェックしてみましょう。 

Yiyecek ve Giyim 

Kıymetli Eşya 

Korunmak için Gerekli Eşya 

Elverişli Eşya 

Saitama İl Emniyet Müdür- 

lüğü'nün Simbolik Maskotu 

POPPOKUN 

SAİTAMA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
Resmi Site  Http://www/police.pref.saitama.jp/kenkei/ 

 

 



Yiyecek, Giyim vb Kıymetli Eşya 

Su
(kişi başına günde 3 litre hesabıyla)  Yiyecek 

(3 günlük) 
 Mühür  Nakit Para 

(bozuk para dahil)  

Hazır Yemek  Konserve  Kimlik  
Banka Hesap 
Defteri 

 

Giyim  İç Çamaşır  Elverişli Eşya 

Hazır Süt ve 
Biberon 

 Yağmurluk  
Kibrit veya 
Çakmak 

 
Taşınabilir 
Radyo 

 

Hazır Bez  
Havlu ve 
Battaniye 

 
El Feneri veya 
Mum 

 Yedek Piller  

Korunmak için Gerekli Eşya 
Nemli Temizlik 
Peçeteleri 

 
Kalem ve 
Not Defteri 

 

İlk Tıbbi 
Malzeme 

 İlaç 
(yedek ilaç dahil) 

 Naylon Poşet  Naylon Örtü  

Eldiven ve 
Maske 

 
Ayakkabı ve 
Çorap 

 Yapışkanlı bant  Masaüstü Ocak  

Miğfer,hood veya Şapka  Uyku Tulumu  Oyuncak  

 

 

 Kıymetli eşyamızı üzerimizde bulundurarak sahip çıkalım.  



 

 

 

 

 Deprem ve doğal afetlerin nerede ve ne zaman geleceğini tahmin etmek çok  zordur. 

  Depreme zihinsel ve fiziki olarak hazır olmak zararı en aza indirebi lir. 

  Doğal afetlere ne kadar hazırkıklısınız? 

                Ailece doğal afetler hakkında konuşmak çok önemlidir.  

                Ailenizle aşağıdakileri konuşun ve uygulayınız： 

                    

 

 

 

 

 

 

 

   Ev içinde neler yapılmalı 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                  Ev dışında neler yapılmalı 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                                     

   
 

★ Sığınaklar ve oraya ulaşım yolu 

★ Aile bireylerini koruma vöntemini belirleme 

★ Okuldan ve işten gelemeyen aile bireyleri için 

  alınacak tedbirler 

★ Yiyecek gıda ve içecek su acil durumlar için 

★ Acil durumlarda götürülecek değerli eşyalar 

★ Evedeki tehlikeli yerler 

★ Depreme karşı evin sağlamlığının  

  değerlendirilmesi 

○ Kitaplıklara ve mutfak dolaplarına 

  güvenlik filmi koyunuz. 

○ Elbise dolaplarına ve mobilya üzerine  

 ağır eşya koymayınız. 

○ Elbise dolapları ve mobilyaları  

  duvarlara vidalayınız. 

○ Televizyon ve videoları kaymalara  

  karşı güvenlige alınız. 

○ Banyo küvetini su ile doldurunuz. 

○ Araçlarınızı yakıt ile sürekli dolu tutun. 

○ Çökmeyi önlemek için duvarların malzemelerini 

  güçlendirin veya değiştirin. 

○ Topluluğunuz için acil durum tatbikatlarına veye  

  seminerlere katılın. 

○ Komşularla tanışın ve iletişim kurunuz. 

○ İş yerlerinden ve okullardan eve yürüyerek dönmeyi 

  deneyin. 

Sıcak çarpmasını önlemek için 

  ・Sıcaktan kaçının 

  ・Sık sık su doldurun 

 Kawaguchi Polis Merkezi 

☎ ０４８－２５３－０１１０ 

 Depremin zararlarını  aza 

indirmenin ipuçları① 


