
Bu broşür;

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
tarafından, aile afet ve acil durum planlama 
konusunda ailenin bilinçlendirilmesi amacıyla 
bastırılmıştır.

Daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki internet 
adresinden ulaşabilirsiniz.

www.afad.gov.tr

/afadbaskanlik

AİLE AFET VE 
ACİL DURUM PLANI

Afet ve Acil Durum Çantasında olması gereken-
ler:

  Kolay hazırlanabilen, besleyici değeri yüksek 
ve dayanıklı gıda

  Su (Her aile üyesi için günlük ortalama 2 litre)
  Önemli evrak fotokopileri (Kimlik kartları, ta-

pular, diplomalar, ZDS poliçeleri vs...)
  Nakit bozuk para
  İlk yardım çantası
  Battaniye, uyku tulumu, çadır
  Pilli radyo, el feneri, yedek piller
  Hijyen malzemeleri
  Giyecekler 

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



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

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

AFET VE ACİL 
DURUM PLANI 
yapmalısınız!

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

Afet ve Acil Durum Bilgi Kartında 
yer alacak bilgiler:
  Ad ve soyadı
  Son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf
  TC Kimlik No
  Doğum tarihi
  Kan Grubu
  Kullanılan ilaçlar, alerjiler, kalıcı 

rahatsızlıklar, geçirilen ameliyatlar
  Okul adı ve numarası 
 (Çocukların kartında yer alacak)

  Önemli aile bilgilerinin kaydı
  Bölge dışı ve şehir içi destek kişilerinin 

iletişim bilgileri
  Buluşma alanları (ev içi, bina dışı, mahalle 

dışı olmak üzere)
  Acil durum bilgi kartları
  Afet ve acil durum çantası
  Acil durum iletişim bilgileri

Aile Afet ve Acil Durum 
Planınızda Neler Olmalı?

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 sadece velilerinden başka kimsenin 
okuldan almasına izin verilmemektedir!


