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“Hayat Üçgeni” depremde hayatta kalma olasılığı en yüksek metottur.
“The Triangle of Life” is the method which offers the highest chance of surviving an earthquake.

Binalar yıkılırken, objelerin üzerine düşen tavan ağırlığı veya içerideki 
mobilyalar bu nesnelere çarparken yanlarında bir yer, boşluk bırakırlar. 
Bu boşluk 'hayat üçgeni' dediğimiz alandır. Nesne ne kadar büyük ve ne 
kadar dayanıklı olursa kişi daha az zarar görecektir.
When buildings collapse, the effect of ceilings falling upon objects and of furniture colliding with 
those objects is to create a space or void next to them. This space is called “the triangle of
life”. The bigger and the more sturdy the object is, the less harm a person will endure.

Depremde bina çöktüğünde kanepe, 
yatak, masa gibi eşyalar ezilir fakat hemen 
yanlarında oluşan üçgen şeklindeki boşluk 
hayatta kalmanızı sağlar.
When buildings collapse during earthquakes, objects
such as sofas, beds, and tables may be subject to a 
crushing weight, but the triangle-shaped space next to 
them can allow you to survive.
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Masa, sabit makine gövdeleri, koltuk, kağıt 
yığınları kolileri gibi üzerine ağırlık 
bindiğinde ezilmeyecek güçlü bir cismin 
yanında başınızı koruyarak eğilin.
Cover your head and crouch next to a sturdy object that 
is unlikely to be crushed by a falling weight. Examples of 
such objects might be the mass of an immovable 
machine, a couch or boxes containing  papers.
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Başınızı ve boynunuzu elinizle veya bir 
yastık (ofislerde bel yastığı veya kitap, 
kalın dosya) ile kapatarak dizlerinizi ana 
rahmindeki gibi karına doğru çekerek 
kıvrılın. Böylece daha küçük bir boşlukta 
hayatta kalabilirsiniz.
Cover your head and neck with your hands or a
cushion (in an office with a lumbar pillow, book or 
thick folder) and curl up in the fetal position. In this 
way you can survive in a smaller space.
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Farklı alanlarda uygulanabilecek en basit en geçerli metotlar:
The simplest and most effective methods to be used in different cases:

Eğer gece yataktayken deprem 
olursa, basitçe yuvarlanarak yataktan 
düşün. Yatağın çevresinde güvenli bir 
boşluk oluşacaktır.
If an earthquake happens while you are asleep 
during night, simply roll off the bed. A safe void 
will exist around the bed.

Kapalı otoparkta iseniz araç dışına çıkıp 
aracın yanına cenin pozisyonunda kıvrılıp 
hayat üçgeni oluşturun.
If you are in an indoor parking lot, get out of the car 
and curl up in the fetal position next to your car to 
create your triangle of life.

Deprem sırasında araç kullanıyor 
iseniz yolu kapatmadan sağa yanaşıp 
park edin. Araç üstüne yıkılması 
muhtemel direk, bina vs. var ise 
aracınızın yanına başınızı koruyarak 
eğilin ve hayat üçgeni oluşturun.
If you are driving during an earthquake, pull over
without blocking the road. If there is a pole,
building, or other object. that might collapse onto 
your car, drop next to your car and cover your 
head to create your triangle of life.

Metro ya da diğer toplu taşıma araçlarında yakalanırsanız, sabitlenmiş 
tutamaçlara tutunun.
If you are in the metro or other means of public transportation, hold on to a stable support.

Tekerlekli sandalyede iseniz, yakınınızda var 
ise en korunaklı yere gidin, bu yer uzak ise 
olduğunuz yerde kalın. Her iki durum için 
de tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun 
korumaya alınmalıdır.
If you are using a wheelchair, take refuge in the nearest 
secure place. If this place is distant, stay where you are. In 
either case lock the wheels and cover your head and neck.
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Bina içindeyken dış duvarlarına yakın yerlerde durun, 
binanın dış çevresinden ne kadar içeride olursanız, 
çıkış yolunuzun kapanma ihtimali o kadar artacaktır. 
Bunu yaparken pencere ve camların patlama riskinden 
dolayı yüzünüzü koruyun bu alanları seçmeyin. 
Do not move far from the exterior walls of the building since this will 
increase the likelihood that your escape route will be blocked. However, 
if you stick close to the exterior walls, try to avoid the area close to 
windows and cover your face to protect it from glass from broken 
windows. 

Kapı kirişlerinin altında asla durmayın, eğer kapı 
kirişlerinin altına geçerseniz ve kapı kirişi öne 
veya arkaya doğru düşerse inen tavanın altında 
yaralanabilirsiniz.
Do not take shelter in doorways since you may be harmed by 
the falling ceiling if the beam supporting the doorway collapses.

Devrilebilecek mobilyalardan (dolap, kitaplık, raf vb.) uzak durun.
Do not remain close topieces of furniture that might fall (cupboards, bookcases, shelves, etc.).
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Masanın altına kesinlikle girmeyin, ezilme 
tehlikesi ile altında kalmanız muhtemeldir. 
Masanın ayaklarının olduğu yere çökerek 
hayat üçgeni oluşturabilirsiniz.
Do not take shelter under a table since this risks being 
crushed. However, you can crouch while holding on to 
the table legs to create your triangle of life.

Hiçbir zaman merdivenlere gitmeyin/
yönelmeyin. Merdivenler binanın hasar
görmesi en muhtemel kısmıdır.
Do not, under any circumstances, use the stairs. Stairs are the 
part of a building with the highest risk of damage.

Deprem sonrasında kesinlikle asansör 
kullanmayın, elektrik prizlerini gerekli 
kontroller sağlanana kadar kullanmayın.
In the aftermath of an earthquake, do not use  elevators or 
electric sockets until they have been examined properly.

WHAT NOT TO DO DURING AN EARTHQUAKE


