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YAPISAL OLMAYAN
ELEMANLAR NELERD‹R?
Bir binan›n içindeki veya üzerindeki elemanlar iki ﬂekilde de¤erlendirilir:
• Yap›n›n sa¤laml›¤›n› etkileyen “yap›ya ait” elemanlar
• Yap›n›n kullan›m›n› ve esteti¤ini etkileyen “yap›ya ait olmayan” elemanlar
Yap›ya ait elemanlar binan›n tüm yükünü taﬂ›yan ve gücünü etkileyen ﬂu temel elemanlard›r:
• Temel
• Kolonlar, kiriﬂler ve perde duvarlar
• Çat›
Çat›, aslolarak bir binan›n sa¤laml›¤›yla de¤il ya¤mur, kar, güneﬂ gibi do¤al etkenlerden
korunmas›yla ilgilidir. Bu yüzden de yap›ya ait elemanlar aras›nda gösterilir. Ancak çat›lar
deprem s›ras›nda yap›ya ait olmayan elemanlar gibi davran›r.
Yap›ya ait olmayan elemanlar ise binan›n sa¤laml›¤›ndan çok, içinin kullan›m›yla ve güzel
görünmesiyle ilgilidir. Bunlar, yap›n›n içinde bulundu¤u duruma göre, hareketli eﬂyalar ve
hareketsiz eﬂyalar olmak üzere iki grupta incelenir.
Yap›ya Ait Olmayan Hareketli Eﬂyalar
Aﬂa¤›daki eﬂyalar ve benzerleri, yap› içinde sürekli yer de¤iﬂtirebilmelerinden dolay› “hareketli
eﬂyalar” olarak adland›r›l›r.
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• Mobilyalar
- Çeﬂitli boyutlara sahip vitrinler, elbise dolaplar›, kitapl›klar
- ﬁifoniyerler ve aynalar›, portmantolar
- Mutfak dolaplar›n›n kapak ve çekmeceleri
• Tüm elektronik cihazlar (bilgisayar, televizyon, müzik seti, vb.)
• Tüm beyaz eﬂyalar (buzdolab›, çamaﬂ›r makinesi, vb.)
• De¤iﬂik özelliklere sahip sobalar (elektrikli, kömürlü, odunlu, vb.)
• Çeﬂitli büyüklüklerdeki tablolar
• Banyo aksesuvarlar›
• Okullardaki ö¤renci, ö¤retmen dolaplar›, ö¤renci s›ralar›,
ayd›nlatma elemanlar›, laboratuvar malzemeleri
• Hastanelerdeki ameliyathane ekipman›, laboratuvar ekipman›
• Al›ﬂveriﬂ merkezlerindeki ürün sergileme raflar› ve raf
içinde bulunan eﬂyalar
• Müzeler-sanat galerilerinde sergilenme raflar› ve tarihi
sanatsal unsurlar
Yap›ya Ait Olmayan Hareketsiz Eﬂyalar
Aﬂa¤›daki eﬂyalar ve benzerleri ise yap›n›n içinde bir kereli¤ine sabitlenip genellikle ayn› yerde kald›¤›ndan,
“hareketsiz eﬂyalar” olarak adland›r›l›r.
•
•
•
•
•
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Tüm pencere ve kap› do¤ramalar›
Çeﬂitli boyutlara sahip asansör sistemleri
Yüksek yerlere as›lm›ﬂ panel radyatörler ve ba¤lant› borular›
Kombi cihazlar›, termosifonlar, ﬂofbenler
Ayd›nlatma sistemleri
- Çeﬂitli boyutlarda avizeler
- Camdan üretilmiﬂ lambalar, floresan lambalar
- Asma tavan tipi yerlerde kullan›lan spot lambalar ve
ekipmanlar›
• Yap›larda bulunan yang›n merdivenleri
• Al›ﬂveriﬂ merkezlerindeki cam vitrinler ve bunlara benzeyen birçok eﬂya
• Havaland›rma sistemleri
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DEPREMDE YAPISAL OLMAYAN
ELEMANLARIN DAVRANIﬁLARI
Günlük yaﬂant›m›z› kolaylaﬂt›ran, yap›ya ait olmayan elemanlar deprem s›ras›nda binalar›n
sallanmas› ve sars›lmas› nedeniyle düﬂebilir, kayabilir, dökülebilir ya da devrilebilir. Bu tür
eﬂyalar›n orta ve üzerindeki herhangi bir sars›nt›da yer de¤iﬂtirmesi, aﬂa¤›daki özellikleriyle
iliﬂkilidir:
•
•
•
•

Boyut (yüksekli¤i geniﬂli¤inden veya derinli¤inden 1,5 kat fazla olan eﬂyalar)
A¤›rl›k (üst k›sm› alt k›sm›ndan daha a¤›r olan eﬂyalar)
Donan›m (tekerlekli eﬂyalar)
Bulundu¤u yer (raf üstünde bulunan kitaplar veya marketlerdeki ürünler)

YAPISAL OLMAYAN R‹SKLER
NELERD‹R, NEDEN ÖNEML‹D‹R?
Yap›sal olmayan elemanlar, yer de¤iﬂtirme e¤ilimlerinden dolay› depremde maddi kay›plara,
yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabilir. Yap›sal olmayan elemanlardan kaynaklanan
bu tehlike ve risklere “Yap›sal Olmayan Riskler” ad›n› veriyoruz.

DEPREM
(TEHL‹KE)

R‹SK

ZARAR
AZALTMA

Yukar›da görüldü¤ü gibi, olas› bir depremde karﬂ›laﬂabilece¤imiz riskin büyüklü¤ü, deprem
s›ras›nda yap›sal olmayan elemanlar›n zarar görmesiyle do¤ru orant›l›d›r. Baﬂka bir deyiﬂle,
yap›sal olmayan elemanlar ne kadar zarar görürse karﬂ›laﬂ›labilecek risk de o kadar büyük
olur; yani maddi kay›plar, yaralanmalar, ölümler, iﬂ kay›plar› ciddi miktarda artar. Deprem
yaﬂanan bölgenin krizden kurtulma zaman› çok sonralara ötelenir. Yaﬂam kalitesini art›rmak
için uzun sürelere ihtiyaç duyulabilir.
Ülkemiz topraklar›n›n büyük bir bölümü deprem kuﬂa¤› üzerindedir; y›llarca bu topraklar
üzerinde yaﬂanm›ﬂ afetler de her an bir depremle karﬂ›laﬂabilece¤imizi bizlere hat›rlatmaktad›r. Bu gerçe¤in ›ﬂ›¤›nda “Ne zaman deprem olacak?” kayg›s›yla vakit kaybetmek yerine, her
an bir deprem olacakm›ﬂ gibi haz›rl›k yapmam›z daha uygundur.
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Olas› bir deprem s›ras›nda ev, okul, al›ﬂveriﬂ merkezi, iﬂyeri veya herhangi bir sa¤l›k kurumunun
içinde bulunma ve buralarda depremle karﬂ›laﬂma olas›l›¤›m›z yüksektir. Bulundu¤umuz yer
neresi olursa olsun, bulundu¤umuz yap› depreme ne kadar dayan›kl› olursa olsun, yap›sal
olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek risklerle karﬂ›laﬂabilme ihtimalimiz son derece yüksektir. Yani ev ortam›nda eﬂyalar›n devrilmesiyle, elektronik eﬂyalar›n üzerimize düﬂmesiyle veya
bir mobilyan›n alt›nda kalarak yaralanabiliriz. ‹ﬂyerlerinde ofis mobilyalar›ndan etkilenerek ya da
yüksekte stoklanm›ﬂ ürünlerin üzerimize düﬂmesiyle yaralanabilir veya can kayb›na u¤rayabiliriz.
Al›ﬂveriﬂ merkezinde büyük bir vitrin cam›n›n k›r›lmas›yla veya yap› marketlerde insan boy
seviyesinin üstünde bulunan herhangi bir ürünün üzerimize düﬂmesi sonucu yaralanabiliriz.
Belirtilen örnekleri ço¤altmam›z mümkündür. Bu tip örnekler dünyan›n dört bir yan›nda
deprem ve heyelanla an›lan tüm ülkelerde aynen yaﬂanabilir; çünkü tüm deprem ve heyelanlarda yap›lar sallan›r ve yap›lar›n içinde birçok eﬂya veya cihaz devrilebilir, maddi kay›plar
yaﬂanabilir, bu tip eﬂyalar›n çevresinde bulunan canl›lar yaralanabilir ya da yaﬂam›n› yitirebilir.

1999 Marmara Depremi’nden sonra, yaﬂam›na devam etmeye çal›ﬂan insanlar›n yaﬂad›¤›
maddi kay›plar›n %30’unun, yaralanmalar›n %50’sinin, ölümlerin %3’ünün yap›sal olmayan
elemanlardan kaynakland›¤› gözlemlenmiﬂtir.

Dünyan›n de¤iﬂik bölgelerinde meydana gelen depremlerde birçok hastane, okul, kamuya ait
kurumlar, özel iﬂletmeler yap›lar›nda çok ciddi bir sorun yaﬂamamalar›na ra¤men, içlerindeki
eﬂyalar›n zarar görmesi nedeniyle gerçek görevlerini yerine getirememiﬂ, günlerce, aylarca iﬂ
kay›plar›na u¤ram›ﬂt›r. ‹ﬂte bu yüzden yap›sal olmayan riskler son derece önemlidir.
Tüm bunlara dayanarak ﬂöyle bir yorum yap›lmas› mümkündür: “Olas› bir deprem s›ras›nda
binalar›n ço¤u zaten y›k›lacak. Dolay›s›yla içindeki canl›lar ve eﬂyalar zaten enkaz alt›nda kalacak. O zaman yap›sal olmayan risklerin pek önemi yoktur.”
Bu yaklaﬂ›m›n cevab› ﬂöyle olacakt›r: “‹zmit Depremi’nde hasarl› binalar›n sadece %3-5’ini
tamamen y›k›lanlar oluﬂturdu. Bu nedenle, öncelikle uzmanlar taraf›ndan kontrol edilerek
oturdu¤umuz binan›n sa¤laml›¤› tespit edilmeli, daha sonra yap›sal olmayan elemanlar›n risklerinin azalt›lmas› için uygun yöntemler uygulanmal›d›r.”
Yap›n›n kalitesi belirlenerek herhangi bir yap›sal risk olmad›¤› tespit edildikten sonra, art›k yap›sal
olmayan elemanlar›n bir deprem s›ras›nda sars›nt›dan zarar görebilece¤i tahmin edilmeli ve bu
zararlar› en aza indirebilecek çeﬂitli tedbirler al›nmas› gerekti¤i düﬂünülmelidir. Yap›sal tehlikelerden kaynaklanan zararlar konusunda sorumlulu¤u hükümetten ya da yerel yönetimden
birilerine yükleyebilsek de, ev içerisinde bulunan, yap›ya ait olmayan eﬂyalardan kaynaklanan
ölüm, yaralanma ve maddi kay›plardan kimseyi sorumlu tutamay›z. Burada tamamen vicdan›m›zla baﬂ baﬂa kal›r›z. Bu yüzden, yap›sal olmayan riskler konusunda, baﬂkalar›n›n vurdumduymazl›¤›ndan etkilenmeden, yard›m beklentisinde olmadan çözümler üretmek zorunday›z.
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YAPISAL OLMAYAN R‹SKLER‹N
BEL‹RLENMES‹
Deprem s›ras›nda, yap›sal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek zararlar düﬂünülerek,
riskler önceden tahmin edilebilir. Bunun için öncelikle evde, okullarda, hastanelerde,
ofislerde, çeﬂitli kurumlarda deprem s›ras›nda devrilebilecek, düﬂüp kayabilecek, k›r›labilecek yap›sal olmayan eﬂyalar tespit edilir. Böyle bir çal›ﬂma sonucu bir deprem s›ras›nda
yap›sal olmayan eﬂyalardan kaynaklanabilecek tehlike ve riskler de belirlenmiﬂ olur. Riskler
önceden belirlenip önlemler al›nabilirse, deprem sonras› karﬂ›laﬂ›labilecek zararlar en aza
indirilebilir.

DEPREM
(TEHL‹KE)

R
‹
S
K

ZARAR
AZALTMA

Örne¤in evimizde, deprem s›ras›nda karﬂ›laﬂabilece¤imiz tehlike ve riskleri önceden belirlemeye çal›ﬂal›m. Mutfa¤›m›zda beyaz eﬂyalar, mutfak dolaplar› içinde cam tabaklar, porselen tabaklar, tencereler, cam bardaklar ve bunlara benzer birçok eﬂya vard›r. Deprem
s›ras›nda bu eﬂyalar düﬂerek, kayarak veya devrilerek zarar görür; mutfakta bulunan bir
insan yaralanma ya da ölüm riskiyle karﬂ› karﬂ›ya kalabilir. K›r›lan eﬂyalar›n maddi kayba yol
açaca¤› kesindir. Bu riskle karﬂ›laﬂma ihtimalimizi önceden bilebilirsek, deprem öncesi uygulanabilecek birkaç küçük ad›mla karﬂ›laﬂ›labilecek riskleri en aza indirebiliriz. Bu ad›mlar
mutfak dolap kapaklar›n›n kilitler yard›m›yla çal›ﬂmas›n› sa¤lamak, beyaz eﬂyalar› bulundu¤u
yere uygun tekniklerle sabitlemek gibi kolay iﬂlemlerle gerçekleﬂtirilebilir.
Deprem sonras›nda yap›sal olmayan elemanlardan kaynaklanan riskler ﬂunlard›r:
•
•
•
•
•
•

Maddi kay›p
Yaralanma
Ölüm
‹ﬂ ve hizmet kayb›
Psikolojik sorunlar
Yap›sal olmayan eﬂyalardan kaynaklanan yaralanma sonras›, hemﬂire ve doktor eme¤i kayb›
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Yak›n›nda bulunan insanlara de¤iﬂik
boyutlarda, önemli zararlar verebilir.
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YAPISAL OLMAYAN
R‹SKLER‹N AZALTILMASI
Deprem sonras› oluﬂabilecek tehlike ve riskler, at›labilecek
birkaç ad›mla veya uzman›ndan alabilece¤imiz teknik destekle azalt›labilir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde deprem öncesi yap›lan
küçük haz›rl›klarla, yap›sal olmayan elemanlardan kaynaklanan zararlar›n azalt›labilece¤i görülmüﬂtür.
Yap›sal olmayan elemanlardan kaynaklanan tehlike ve risklerin azalt›lmas› iﬂlemine “Yap›sal Olmayan Risklerin
Azalt›lmas› (YORA)” ad›n› vermekteyiz. Bunun yap›labilmesi
için, öncelikle risk kaynaklar›ndan nas›l zarar görülebilece¤inin belirlenmesi ve olabilecek zarar durumunun deprem
öncesinde iyileﬂtirilmesi gerekir.
Yap›sal olmayan eﬂyalar›n olas› bir deprem s›ras›nda zarar
vermesini önlemek, yani riskleri en aza indirebilmek için bu
tip eﬂyalar›n deprem s›ras›nda nas›l devrildi¤ini, nas›l
kayd›¤›n›, nas›l düﬂtü¤ünü, nas›l k›r›ld›¤›n› bilmek ve bu
do¤rultuda iyileﬂtirme yapmak gerekir.
Örne¤in boyutlar› itibariyle yüksekli¤i geniﬂli¤inden veya
derinli¤inden 1,5 kat daha fazla olan eﬂyalar ve üst k›sm› alt
k›sm›ndan daha a¤›r olan eﬂyalar kolayca devrilebilir. Kaygan
bir zemin üzerinde bulunan a¤›r eﬂyalar kolayca kayar. Alt›
tekerlekli eﬂyalar kolayca yer de¤iﬂtirir. Raflarda duran kitaplar, marketteki raf üzerinde bulunan ürünler kolayca
düﬂebilir. Basit çivi veya vidayla tutturulmuﬂ tablolar kolayca
düﬂebilir. Belirtilen risk kaynaklar› hakk›nda örnekleri ço¤altmak mümkündür. Burada önemli olan, risk kayna¤›n›n zarar
nedeninin iyi bilinmesi ve ona göre çözüm üretilmesidir.
Yap›sal olmayan elemanlardan kaynaklanan riskleri azaltmak
için en etkili yol, zarar görebilecek eﬂyalar› tekni¤ine uygun bir
ﬂekilde sabitlemektir. Bazen de eﬂyalar›n bir k›sm›n›n yerini
de¤iﬂtirmek, kal›n perde kullanmak, günlük yaﬂant›m›zda az
kullan›lan, hacimli eﬂyalar›n konumunu de¤iﬂtirmek,
kullan›lmayanlar› ev ortam›n›n d›ﬂ›nda de¤erlendirmek gibi
yöntemler dahi olumlu ad›mlar olacakt›r.

Eﬂyalar›n Konumunun De¤iﬂtirilmesi
Yap›sal olmayan risklerin azalt›lmas›nda en temel ve ayn›
zamanda masrafs›z yöntem, eﬂyalar›n yerlerinin de¤iﬂtirilmesidir. Bu yöntemle azaltabilece¤imiz riskler tahmin
edebilece¤imizden de fazlad›r.
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Aﬂa¤›daki konularda at›lacak küçük ad›mlarla tehlike ve
risklerin azalt›lmas›nda büyük farklar yarat›labilir:
• A¤›r ve yüksek eﬂyalar› daha güvenli olaca¤›m›z alanlara
taﬂ›mak
• Sürekli oturulan mobilyalar› pencerelerden uzak alanlara
yerleﬂtirmek
• Camlardan kaynaklanabilecek risklere karﬂ› pencerelerde
kal›n perde (vb.) kullanmak
• Rafl› mobilyalarda alt raflara a¤›r, üst raflara daha hafif
eﬂyalar› koymak
• Eﬂya fazlal›¤›ndan kurtulmak

Eﬂyalar›n Sabitlenmesi
Yap›sal olmayan eﬂyalardan kaynaklanan riskleri azaltmak
için en etkili yol, deprem s›ras›nda düﬂüp kayabilecek,
devrilebilecek ve bu nedenle zarar görebilecek eﬂyalar›
tekni¤ine uygun bir ﬂekilde sabitlemektir.
Bu iﬂlemin temel amac›, eﬂyalar›n sars›nt› esnas›nda
devrilmesini veya yer de¤iﬂtirmesini önlemektir. Bunu
sa¤lamak için eﬂyalar, yap›sal olan (kolon, kiriﬂ, betonarme
duvar, vb.) veya yap›sal olmayan ancak sa¤laml›¤›ndan
emin olunan bir elemana (tu¤la, duvar, vb.) ba¤lanarak
sabitlenir; bu ﬂekilde, eﬂyan›n sabitlendi¤i elemanla
beraber hareket etmesi sa¤lanm›ﬂ olur.

nm›ﬂ
a
l
u
g
y
u
Do¤ru e, yap›sal
m
sabitle n riskleri
olmaya an›n en
azaltm llar›ndan
lir yo
güveni iridir.
b

Sabitlemenin uygun ﬂekilde yap›labilmesi için temel
baz› noktalara dikkat edilmelidir. Hangi eﬂyan›n
neresinden, hangi sabitleme malzemesiyle ve nereye
sabitlenece¤ini bilmek en önemli teknik ad›mlar›
oluﬂturur. Bu ad›mlar:
Sabitlenecek eﬂyan›n konumunun seçimi: Öncelikle
sabitlenecek eﬂyan›n en uygun sabitleme konumu belirlenmelidir. Bu konum belirlenirken eﬂyan›n arkas›ndaki
duvar›n tipi, eﬂyan›n duvara paralelli¤i, pencerenin eﬂyaya
yak›nl›¤› gibi özelliklere dikkat edilir.
Örne¤in köﬂede çapraz ﬂekilde duran bir vitrin dolab›n›n
sabitlenmesi oldukça zordur. Bu durumdaki bir vitrin
dolab›n›n sa¤l›kl› sabitlenebilmesi için, öncelikle duvarla
paralel olacak ﬂekilde konumunun de¤iﬂtirilmesi gerekir.
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Bunun gibi tüm sabitlenecek eﬂyalar için (televizyon sehpalar›, vb.) ayn› yol izlenerek en uygun sabitleme konumlar› belirlenmelidir.
Sabitlenecek eﬂyan›n sabitlenme yerinin seçimi:
Sabitlenecek eﬂyan›n hangi yönde ve ne ﬂekilde hareket
etme veya devrilme ihtimali oldu¤u bilinerek, en önemli
olan yerinden sabitleme yap›lmal›d›r. Yani eﬂya devrilme
veya düﬂme s›ras›nda ilk hareketine baﬂlayaca¤› yerden
sabitlenmelidir. Örne¤in dolaplar için en uygun sabitleme
yeri en üst ve en alta yak›n noktalar›d›r.
Sabitleme malzemesinin do¤ru seçimi ve etkin
sabitleme: Eﬂyalar özelliklerine ve sabitlenecekleri yerlere göre farkl› malzemelerle sabitlenir. Amaç, seçilecek
sabitleme eleman› yard›m›yla eﬂyay› sabitlendi¤i yere
s›k›ca sabitlemektir. Örne¤in çelik halat yard›m›yla
sabitlenmiﬂ bir eﬂya dolab›, duvarla bir bütün olacak
ﬂekilde s›k›ca sabitlenmedi¤i takdirde deprem s›ras›nda
sabitlendi¤i yerde, duvardan ayr› hareket ederek en zay›f
noktas›ndan kopacakt›r. Bu durumda çelik halat gibi çok
güçlü bir sabitleme eleman› kullan›lmas›na ra¤men
etkin sabitleme yap›lmam›ﬂ olur. Böyle bir eﬂyay› etkin
bir ﬂekilde sabitlemek için, eﬂyan›n türüne ve a¤›rl›¤›na
göre uygun say›da L profili ve gerekirse dolgu malzemesi kullanmak s›k›ca sabitleme için yeterli olacakt›r.
Sabitleme yap›lacak yap›sal veya yap›sal olmayan eleman›n seçimi: Eﬂyalar yap›sal elemanlara sabitlenebilece¤i gibi, sabitleme uygun özellikleri taﬂ›yan tu¤la
duvar benzeri yap›sal olmayan elemanlara da uygulanabilir. Alç›pan, gazbeton ve kerpiç duvarlar sabitleme
için uygun de¤ildir. Ancak yeterli olabilecek önlemlerle
donat›ld›klar›nda, 75 kg’a kadar a¤›rl›¤a sahip eﬂyalar›n
sabitlenmesi için uygun olabilirler.
Sabitlenmiﬂ eﬂyan›n dengesinin korunmas›: Sabitlenmesi
yap›lacak eﬂyan›n dengesini korumak gerekir. Örne¤in yüksek sehpalar üzerine sabitlenmiﬂ televizyonla birlikte, sehpalar›n›n da en yak›n duvara yanaﬂt›r›larak sabitlenmesi
gerekir. Çünkü televizyonun üzerinde bulundu¤u sehpaya
sabitlenmesiyle üzeri a¤›r, alt› hafif, dengesi bozulmuﬂ,
kolayca devrilebilen bir eﬂya durumuna geçmesi sa¤lanm›ﬂ
olur. Bu tip eﬂyalar›n devrilmesi çok daha kolay olabilir.
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SAB‹TLEMEYE
BAﬁLAMADAN ÖNCE
Deprem s›ras›nda devrilerek, düﬂerek ya da kayarak risk
oluﬂturabilecek yap›sal olmayan elemanlar›n sabitlenmesine baﬂlamadan önce baz› haz›rl›klar›n yap›lmas›
gerekir.
Tekni¤ine uygun bir sabitleme yapabilmek için, bu iﬂleme
baﬂlamadan önce ﬂunlara dikkat edilmelidir:
• Sabitlenecek eﬂyalar›n a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k olarak
bilinmesi
• Sabitlenecek eﬂyalar›n cinsine ve a¤›rl›¤›na göre ba¤lant›
elemanlar›n›n seçimi
• Sabitlenecek eﬂyalar›n sabitleme yerinin belirlenmesi
• Sabitlemede kullan›lacak dübel ve vidalar›n seçimi
• Mobilya dolap kapaklar› ve çekmecelerinden kaynaklanan
risklerin azalt›lmas›nda kullan›lacak sabitleme elemanlar›n›n
seçimi
• Di¤er sabitleme elemanlar›n›n seçimi

Eﬂyalar›n A¤›rl›¤›n›n Bilinmesi

0-75 kg aras› örnek eﬂyalar

Sabitlemeye baﬂlamadan önce, sabitlenecek eﬂyalar›n ve
çeﬂitli elektronik ya da mekanik cihaz veya makinelerin
a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k olarak önceden bilinmesi önemlidir.
Bu bilgi, tekni¤ine uygun bir sabitleme için kullan›lacak
ba¤lant› elemanlar›n›n, dübel ve vidalar›n seçiminde faydal› olacakt›r.
Sabitlemesi yap›lacak olan eﬂyalar› üç ayr› a¤›rl›k grubunda de¤erlendirmemiz gerekir:
• 0-75 kg aras› eﬂyalar
• 75-150 kg aras› eﬂyalar
• 150 kg’dan daha a¤›r eﬂyalar
150 kg’dan a¤›r olan eﬂyalar›n sabitlenmesi için ise bir
uzmana dan›ﬂmak gerekir.
Eﬂyalar›n Türüne ve A¤›rl›¤›na Göre Ba¤lant› Eleman›n›n
Seçimi

75-150 kg aras› örnek eﬂyalar
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ﬂifoniyer, komodin, TV sehpas›, vb.) ya da metalden imal
edilmiﬂ eﬂyalar (metal dolaplar, dosya arﬂiv dolaplar›,
vb.) metal “L profiller” kullan›larak vidalama yöntemiyle
sabitlenir.
Beyaz eﬂyalar, elektronik eﬂyalar ve çeﬂitli özelliklere
sahip laboratuvar ekipmanlar›n›n baz›lar› “dokuma
kay›ﬂlar” ve yap›ﬂkanl› bantlar yard›m›yla kendi üzerlerine yap›ﬂt›r›larak, karﬂ› tarafa ise (duvar, vb. oldu¤u
takdirde) dübel ve vida yard›m›yla vidalanarak
sabitlenir. Bu eﬂyalar›n kaç adet ba¤lant› eleman›yla
sabitlenece¤i, sahip olduklar› tahmini a¤›rl›¤a göre
de¤iﬂir. Örne¤in yaklaﬂ›k 100 kg’l›k bir elbise dolab› için
4 adet orta boy metal “L profilinin” kullan›lmas› yeterlidir.

Metal L profili

Metal L profiller
Mobilya tarz›ndaki tüm eﬂyalar›n sabitlenmesinde metal L
profiller kullan›lmaktad›r. Bu profiller boyutlar›na ve kullan›laca¤› yere göre aﬂa¤›daki özelliklere sahip olmal›d›r:
• Küçük boy L profiller en az 20 mm eninde ve 2,5 mm
kal›nl›¤›nda (0-75 kg aras› mobilyalar için önerilir.)
• Orta boy L profiller en az 30 mm eninde ve 3 mm
kal›nl›¤›nda (75-150 kg aras› mobilyalar için önerilir.)
• Sabitlenecek eﬂya, sabitlenece¤i duvardan uzakta ise
metal L profillerin bir aya¤› di¤er aya¤›na göre uzun
• Seçilen L profiller üzerindeki delikler tek s›ral› de¤il,
çapraz s›ral›

Orta boy L profili

Dokuma Kay›ﬂlar
Elektronik cihazlar›n ve beyaz eﬂyalar›n sabitlenmesinde
vidalama yöntemine baﬂvurulamad›¤›ndan, yap›ﬂkanl›
dokuma kay›ﬂlar kullan›l›r. Dokuma kay›ﬂlar kullan›ld›klar› yere göre her iki taraf› yap›ﬂkanl› veya bir taraf›
yap›ﬂkanl›, di¤er taraf› vidal› olabilmektedir. Ayr›ca baz›
kay›ﬂlar›n üzerinde uzunluklar›n› ayarlamak ve
gerekti¤inde cihaz› kald›r›p tekrar yerine sabitleyebilmek
için plastik tokalar bulunur. Sabitlenecek cihaz›n büyüklü¤üne göre çeﬂitli boyda ve kal›nl›kta dokuma kay›ﬂlar
vard›r. Dokuma kay›ﬂlar, sabitlenecek eﬂyalar›n a¤›rl›¤›na
göre seçilir.

Bir aya¤› uzun boy L profili
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• Dar dokuma kay›ﬂlar: Yaklaﬂ›k 75 kg’a kadar olan
eﬂyalar için
• Geniﬂ dokuma kay›ﬂlar: Yaklaﬂ›k 75-150 kg aras› olan
eﬂyalar için kullan›labilir.

Dar dokuma kay›ﬂlar

20-25 cm2
c›rt bant
•
•
•
•

Televizyonlar
Bilgisayar monitörü
Küçük ofis ekipmanlar›
Laboratuvar aletleri

Geniﬂ dokuma kay›ﬂlar
45-50 cm2
c›rt bant

• Buzdolab›
• Büyük boy televizyon
• Büyük laboratuvar cihazlar›

Plastik Klipsli ﬁerit
Çok a¤›r olmayan, masa üstünde bulunan elektronik cihazlar için, plastik klipsli ﬂeritlerin kullan›lmas› önerilmektedir. Plastik klipsli ﬂeritler cihazlara ve üzerinde
bulunduklar› tezgâh ya da masalara, kendinden yap›ﬂkanl›
bantlar yard›m›yla tutturulur, içinden plastik ya da dokuma ﬂeritler geçirilerek birleﬂtirilir. Kolayl›kla aç›l›p kapand›klar›ndan, gerekti¤inde cihazlar›n kald›r›l›p tekrar yerine sabitlenebilmesini sa¤larlar.
Plastik klipsli ﬂeritler aﬂa¤›daki eﬂyalar›n sabitlenmesinde
kullan›labilir:
•
•
•
•
•
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Kendinden Yap›ﬂkanl› C›rt Bant
Alçak, a¤›r olmayan, devrilme riski taﬂ›mayan elektronik
cihazlar›n sabitlenmesinde kendinden yap›ﬂkanl› c›rt
bantlar kullan›labilir. Bu bantlar›n birbirlerine bast›r›ld›klar›nda tutucu olan bir yumuﬂak bir de sert taraf›
vard›r. Kendinden yap›ﬂkanl› arka yüzeyleri birçok de¤iﬂik
yüzeye yap›ﬂt›r›labilir. C›rt bant, gerekti¤inde eﬂyan›n
kolayl›kla ç›kar›l›p tekrar yerine sabitlenmesine olanak
verir ve farkl› uygulamalar için de¤iﬂik en ve boylarda
üretilir.
Kendinden yap›ﬂkanl› c›rt bantlar aﬂa¤›daki eﬂyalar›n
sabitlenmesinde kullan›labilir:
• Alçak faks makineleri, yaz›c›lar ve benzer cihazlar
• Video ve DVD oynat›c›lar› veya alçak müzik setleri
• Telefonlar, saatler ve benzer donan›m

Sabitlemenin Yap›laca¤› Duvarlar›n Tan›nmas›
Yap›sal olmayan eﬂyalar›n bulunduklar› konuma göre
hangi tip duvara sabitlenece¤inin bilinmesi, tehlike ve
riski azaltmak konusunda en önemli unsurdur.
Bu tip eﬂyalar için en iyi sabitlenecek duvar tipi betonarme duvard›r. ‹yi örülmüﬂ delikli tu¤ladan yap›lan
duvarlarda da, sabitlenecek eﬂyalar›m›z a¤›r olmad›kça
iyi sonuçlar al›nabilir. Eﬂyalar› bu tip duvarlara
sabitleyecek ﬂekilde konum de¤iﬂikli¤i yap›lmas›, etkin
bir sabitleme için önemli bir ad›m olacakt›r. Ayr›ca
yap›sal olmayan risklerin azalt›lmas› için kullan›lan
ba¤lant› elemanlar›n›n ve vidalar›n›n seçiminde,
sabitlenecek yerin cinsinin bilinmesi kesinlikle önemlidir. ‹nﬂaat sektöründe en çok kullan›lan duvar tipleri
tu¤la ve betonarme duvarlard›r. Ancak son dönemlerde
yal›t›m ad›na gazbeton ve alç›pandan üretilmiﬂ duvarlar›n kullan›m› da artm›ﬂt›r.
Tu¤la Dolgu Duvarlar
Tu¤la duvarlar çeﬂitli boyutlarda, genelde k›rm›z› renkli
tu¤lalardan yap›l›r. D›ﬂ boyutlar› ile iç k›sm›n› oluﬂturan
iskeletler birbirinden farkl›d›r. ‹ç k›sm› küçük delikli olanlar di¤erlerine göre daha verimli duvarlar›n yap›lmas›n›
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sa¤lar. Tu¤lalar birbirlerine, belli miktar çimento ve belli
miktar kumun kar›ﬂ›m› sonucu haz›rlanm›ﬂ harç
yard›m›yla yap›ﬂt›r›l›r. Ayr›ca tu¤la duvarlar üzerine
yap›lan s›van›n da faydas› bilinmektedir. Özellikle tu¤la
üzerine uygulanm›ﬂ s›va plastik dübel kullan›m›na uygundur.
En önemli konulardan biri de tu¤la duvarlar›n bak›m›d›r;
zira iyi korunmam›ﬂ nemli bir duvara kolay kolay
sabitleme yap›lamaz. Ülkemizde daha önce üretilmiﬂ
yap›lardaki duvarlar›n yap›m›nda içi dolu harman
tu¤lalar kullan›lm›ﬂt›r.
Bu tip duvarlar da, e¤er iyi korunmuﬂlarsa sabitleme için
uygun duvarlar olarak kabul edilebilir. Tu¤ladan yap›lm›ﬂ
duvarlara yaklaﬂ›k 150 kg’a kadar olan eﬂyalar›n
sabitlenmesi teknik olarak mümkündür. 150 kg’dan a¤›r
eﬂyalar›n sabitlenmesi ise uzmanlar›n yard›m›yla
çözülebilir. Bu tip duvarlarda plastik dübel kullan›m› en
iyi tercih olarak kabul edilebilir.
Betonarme Duvarlar
Taﬂ›y›c› elemanlar olan betonarme duvarlar, kolonlar ve
kiriﬂler yap›lar›n en güçlü k›s›mlar›n› temsil eder;
dolay›s›yla yap›sal olmayan eﬂyalar›n sabitlenmesi için en
güvenilir yap› elemanlar›d›r. Özellikle a¤›r (150 kg’dan
a¤›r) mobilyalar›n, elektronik veya mekanik cihazlar›n ya
da makinelerin sabitlenmesi için, yap›lar›n en uygun
bölümleri bunlard›r.
Betonarme yap›larda a¤›r eﬂyalar için çelik, hafif eﬂyalar
için ise plastik dübelin kullan›lmas› daha ekonomik olacakt›r. Bu tip yap› elemanlar›na delik açarken çelik
donat›ya zarar vermemek gerekir. Delme iﬂlemi
s›ras›nda delme ucu çelik donat› üzerine isabet etti¤inde
iﬂlem sonland›r›lmal›d›r.
Yeni bir delik açmak için, hatal› delinmiﬂ delikten çapraz
bir ﬂekilde uzaklaﬂ›lmal›d›r. Hatal› aç›lm›ﬂ delik, yap›n›n
içindeki çelik donat›n›n zarar görmemesi için, koruyucu
bir madde yard›m›yla kapat›lmal›d›r.
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Gazbeton Dolgu Duvarlar
Gazbeton do¤al malzemelerden, yani kireç, kuvarsit, ince
kum, di¤er silisli malzemeler, su ve çok az miktarda
alüminyum tozu ve çimentodan üretilir. Bu tür tu¤lalar
hafif olmalar›, ›s› ve ses yal›t›m›nda iyi sonuç vermeleri
nedeniyle ülkemiz inﬂaat sektörünün duvar yap›m›nda
önemli tercihlerinden biri haline gelmiﬂtir. Hafif olmalar›
dolay›s›yla yap›lar›n temelini etkileyen yükün daha hafif
olmas›n› da destekler, ayr›ca yang›na karﬂ› yüksek
güvenirlik sa¤larlar. Ancak bu tip tu¤lalar›n, gözenekli ve
özel bir malzemeden yap›lmalar› ve yumuﬂak bir yap›ya
sahip olmalar› nedeniyle, yap›sal olmayan orta a¤›rl›ktan
(yaklaﬂ›k 100 kg) fazla a¤›rl›ktaki eﬂyalar›n sabitlenmesinde kullan›lmas› önerilmemektedir. Zorunluluk
halinde, duvar köprüsü kullan›larak orta a¤›rl›ktaki
eﬂyalar›n sabitlenmesinde verimli sonuçlar al›nabilir.
Duvar köprüsü olarak ahﬂap veya alüminyum malzemeler
kullan›labilir. Bu tip duvarlar›n yo¤un oldu¤u yap›larda,
a¤›r yap›sal olmayan eﬂyalar taban ve tavana tutturulacak
özel metal malzemelere sabitlenebilir. Gazbeton tu¤lalar
genellikle yap›lar›n d›ﬂ cephelerinde kullan›l›r. Yap›lar›n iç
duvarlar›n›n klasik delikli tu¤lalardan olmas› halinde,
yap›sal olmayan eﬂyalar›n sabitlemesi için bu tip duvarlar›n kullan›lmas› daha yararl› olacakt›r.
Alç›pan Dolgu Duvarlar
Alç›pan, ortas› alç›, iki yüzü karton kapl›, seri olarak, standart veya özel boyutlarda ve belli normlarda üretilen
düzgün yüzeyli plakalardan oluﬂur. Bu malzeme d›ﬂ
duvarlar› bitmiﬂ binalar›n içinde, yerden duvara kadar her
alanda kullan›labilmektedir.
Binalarda alç›pan duvar sistemlerinin kullan›lmas›,
yap›da etkili kuvvetlerin daha küçük olmas›na yol açar;
bu da yap›n›n hafiflemesine ve depremde daha düﬂük
deprem kuvvetiyle zorlanmas›na katk›da bulunur.
Binan›n hareketine uyum sa¤layan alç›pan duvarlar, hafif
olmalar› nedeniyle özellikle deprem bölgelerindeki
yap›lar için ideal sistemlerdir; ancak yap›sal olmayan
eﬂyalar›n sabitlenmesinde baz› yard›mc› tekniklere
ihtiyaç duyarlar. Bu tip duvarlar›n yap›m›nda, öncelikle
alç› plaklar›n ba¤lanmas› için aralar› 60 cm olan metal
profiller yere ve tavana sabitlenir. Ard›ndan alç›pan

60 cm

120 cm
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plakalar 60 cm arayla oluﬂturulmuﬂ metal konstrüksiyon
üzerine vidalan›r. Alç›pan malzemenin yumuﬂakl›¤›
nedeniyle, yap›sal olmayan eﬂyalar›n duvar›n içinde bulunan metal ya da bu profillere ba¤l› bir duvar köprüsüne
sabitlenmesi ﬂartt›r.
Alç›pan Duvarlar ‹çin Köprü Uygulamas›
Bu tip duvarlarda yap›sal olmayan eﬂyalar›n sabitlenmesinde, fazla a¤›r olmayan eﬂyalar için (75 kg’a kadar)
duvar köprüsü kullan›labilir. ‹ste¤e ve estetik be¤eniye
ba¤l› olarak ahﬂap veya alüminyum profilden seçilebilen
bu malzeme, üzerinden geçti¤i her profile vidalanarak,
sabitlenecek eﬂyan›n a¤›rl›¤›n›n tek bir profile yüklenmesi
yerine birden fazla profile da¤›lmas›n› sa¤lar. Bu tip
duvarlara duvar köprüsünün ba¤lanmas›nda karﬂ›laﬂ›labilecek en önemli sorun, alç› plakalar›n sabitlendi¤i ve
duvar köprüsünün de sabitlenece¤i alç›pan duvarlar›n
içinde bulunan profilleri bulmakt›r.
Bitmiﬂ ve boyanm›ﬂ bir alç›pan duvarda alç› plakalar
arkas›nda kalan, plakalar›n ba¤land›¤› profilleri bulmak
için birkaç teknik detay›n bilinmesi gerekir. Öncelikle
manyetik profil yer belirleyiciler kullan›larak, görünmeyen
k›s›mdaki profilleri bulmak mümkündür. Ancak sadece
sabitlenecek birkaç eﬂya için böyle bir cihaz›n sat›n
al›nmas›n›n ekonomik olmayaca¤› kesindir. Bu yüzden bu
profilleri bulmak için baz› amatör tekniklerden
faydalan›labilir. Örne¤in, el yordam›yla boyanm›ﬂ yüzeyler
üzerindeki iki alç›pan plakan›n yükseltisini hissederek,
alç›pan plakalar›n ilk birleﬂim noktas› bulunabilir.
Belirlenen ilk noktadan sonra sisteme ait di¤er profilleri
bulmak kolay olacakt›r: Alç›pan plakalar›n geniﬂlik standard› 120 cm kadar oldu¤undan, alç› plakalar›n ba¤land›¤›
profiller 60 cm arayla yap›n›n taban ve tavan›na tutturulur.
Yani alç›pan duvar sistemi içindeki profillerin aras› genellikle 60 cm civar›ndad›r.
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60 cm Aralarla
Uygulanm›ﬂ Metal
Profiller

Alç› Plaka

Duvar
Köprüsü

Sabitlemede Kullan›lacak Dübel ve Vidalar›n
Seçimi
Sabitleme için kullanaca¤›m›z dübel ve vidalar,
sabitleyece¤imiz eﬂyalar›n türüne, a¤›rl›¤›na, sabitleme
yap›lacak duvar tipine ve sabitlemek için seçmiﬂ
oldu¤umuz ba¤lant› eleman›na göre de¤iﬂir. Delikli tu¤la
duvarlar, betonarme duvarlar, gözenekli dolu tu¤lalar
(gazbeton tu¤lalar) ve paneller (alç›pan, kontrplak, vb.)
için ayr› ayr› dübeller kullan›l›r. Ayr›ca ba¤lant› eleman›n›n
eﬂyaya sabitlenmesinde kullan›lacak vidan›n seçiminde de
eﬂyan›n türü göz önünde bulundurulur. Metal eﬂyalar,
ahﬂap eﬂyalar, MDF veya suntadan yap›lm›ﬂ eﬂyalar için
ayr› ayr› vidalar kullan›l›r.
Plastik Dübeller
Plastik dübeller, piyasada en çok kullan›lan, kolayca
bulunabilen ve en ucuz dübellerdir. Çeﬂitli isimler alt›nda
birçok farkl› özellikteki plastik dübeller kolay ve güvenli
montaj imkân› sa¤lar ve özel profili dolay›s›yla yüksek
çekme gücüne sahiptir. Bu malzeme TSE damgal› plastik
kalitesine uygun olmal›, uygulama an›nda çatlama, k›r›lma
ve katlanma yapmamal›d›r.
Uygulamada dübel ölçüsüne uygun olmak üzere sunta
vidas›, trifon, hatta sac vidas› kullan›labilir. Dübeldeki
geniﬂ kanatlar ve derin t›rnaklar baﬂlang›çtan itibaren
dönmeyi önler; içinde bulunan çapraz diﬂler ise vida
ilerledikçe oluﬂan genleﬂmeyi art›r›r.
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Çeﬂitli ölçülerdeki dübeller için aﬂa¤›daki vidalar önerilir:
6’l›k dübel için 4-5 mm’lik
8’lik dübel için 5-6 mm’lik
10’luk dübel için 6-8 mm’lik
Gömlekli Çelik Dübeller
Gömlekli çelik dübellerin sadece betonarme duvar ya da
döﬂemelerde kullan›lmas› önerilmektedir. Orta a¤›rl›ktaki
yüklerde ve orta kalitedeki betonlarda kullan›labilen,
ekonomik, çabuk montaj sa¤layan bu malzeme, k›sa deliklerde ve düﬂük yüklerde bile rahatl›kla aç›labilen gömlek
yap›s› ile güvenli tutma ve s›kma özelli¤ine sahiptir.
Dolay›s›yla titreﬂimli alanlarda rahatl›kla kullan›labilir.
Ayr›ca ba¤lanacak parça üzerindeyken delme ve montaj
olana¤› da sunar.
Tu¤la duvarlar veya yumuﬂak özellikli malzemeden imal
edilmiﬂ duvarlarda, sabitleme için çelik dübel kullan›lmas›
kesinlikle önerilmemektedir. Zorunluluk hallerinde ancak
özel metal filelerle birlikte kullan›lan kimyasal dübeller
önerilebilir. Çelik dübellerle sabitleme yap›lacaksa, iki
çelik dübel aras› kullan›lacak çelik dübel çap›na göre, en
az 16-22 cm aras›nda olmal›d›r.
Gömlekli çelik dübelin yan›nda, kullan›m amac›na göre ﬂu
dübellerle de uygulama yap›labilir:
• Çekmeli çelik dübeller
• Çakmal› çelik dübeller
• Kimyasal çelik dübeller
Bu malzemelerin her birinin teknik özellikleri birbirinden
farkl› oldu¤undan, kullanmadan önce uzman›ndan bilgi
al›nmas› önerilmektedir.
Gazbeton Dübeller
Gazbeton yüzeylere uygun olarak tasarlanm›ﬂ bu plastik
dübel türü, malzeme üzerinde emniyetli bir ba¤lant›
kurar; ayr›ca spiral formundaki kanatlar›yla delik çap›n›n
2 kat› oran›nda yüzeyi sarma ve tutma olana¤› sa¤lar.
Plastik kalitesi de yüksektir.
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Gazbeton dübellerle uygulama yap›l›rken çakma an›nda
k›r›lma, katlanma ve çatlama olmamas›na dikkat edilmeli,
ba¤lanacak parça boyuna uygun c›vata kullan›lmal›d›r.
Daha önce de önerdi¤imiz gibi, duvar köprüsünün gazbeton tu¤ladan yap›lm›ﬂ olan duvara sabitlenmesi için,
aralar›nda 15 cm b›rak›lmak suretiyle gazbeton dübellerinin kullan›lmas› yeterli olacakt›r.
Kanatl› Alç›pan Dübeli
Alç›pan duvarlarda, alç›pan duvar› ile ayn› kal›nl›ktaki ince
duvar ba¤lant›lar›nda kullan›lan bu plastik dübel türü, özel
kanat yap›s›yla uyguland›¤› noktada güvenli bir ba¤lant›
yapar. ‹yi bir ba¤lant› için uygun boyda a¤aç veya sunta
vidas› kullan›lmal›, uygulanacak duvar kal›nl›¤› ile dübel
kafa boyu uygun olmal›d›r.
Alç›pan dübeller a¤›r eﬂyalar›n sabitlenmesinde önerilmez; a¤›rl›¤› en fazla 5 kg civar›nda olan eﬂyalar›n
sabitlenmesi için kullan›labilir. A¤›r eﬂyalar›n sabitlenmesinde duvar köprüsü önerilir.
Sabitlemede Kullan›lacak Vidan›n Seçimi
Ba¤lant› eleman›n›n eﬂyaya sabitlenmesinde kullan›lacak vidan›n seçiminde, sabitlenecek eﬂyan›n hangi
malzemeden üretildi¤i bilinmelidir. Örne¤in a¤açtan
üretilmiﬂ mobilyalar için “a¤aç vidas›”, MDF veya sun-

21

YORA IC

2/9/10

12:31 PM

Page 20

tadan üretilmiﬂ mobilyalar için “sunta vidas›”, metalden
üretilmiﬂ mobilyalar için “metal vidas›” kullanmak en
do¤ru tercih olacakt›r. K›sacas›, hemen hemen her türlü
malzemeye göre farkl› tasarlanm›ﬂ vidalar kullan›lmal›d›r. Do¤ru viday› kullanmak sabitleme iﬂleminin verimini art›racakt›r.
Ahﬂap ve Sunta Vidalar
•

•
•

•

Mobilyalar›n üzerine L profilin sabitlenmesi s›ras›nda
kullan›lan vidalar kal›nl›klar› ya da uzunluklar› sebebiyle
vidaland›klar› malzemenin k›r›lmas›na veya çatlamas›na
sebep olabilir. Bunu engellemek için, ölçüsü 4’lükten
geniﬂ veya uzunlu¤u 45 mm’den fazla olan vidalar›
kullan›rken matkapla k›lavuz delik aç›lmal›d›r.
Bu delikler için, vidan›n ölçüsünün yar›s› büyüklü¤ünde
matkap ucu kullan›lmal›d›r (Örne¤in 5’lik bir vida için,
2,5 mm’lik k›lavuz matkap uç kullan›labilir).
Mobilyalar›n iç k›sm›ndan ç›kabilecek vidalar›n uç
k›sm›n›n kiﬂiye veya eﬂyalara zarar vermesini önlemek
için, uzunlu¤u ahﬂab›n, MDF’nin, suntan›n kal›nl›¤›ndan
biraz daha az olan vidalar kullan›lmal›d›r.
Daha uzun vidalar›n kullan›lmas› zorunluysa, vidalar›n
aç›kta kalan ucunun kiﬂiye veya eﬂyalara zarar vermesini
önlemek için, s›cak silikonla kaplanmas› gerekir.

Sac Vidalar
•

•
•

Metal mobilyalar sac malzemeden üretilir. Bu tür
eﬂyalar›n sabitlenmesinde sac vidalar› kullan›l›r. Vida
seçiminde, sabitleme yap›lacak metal mobilyan›n sac
malzeme kal›nl›¤›na dikkat edilmelidir.
Vidan›n diﬂleri aras›ndaki mesafe, metalin sac
malzeme kal›nl›¤›ndan az olmamal›d›r.
Sac vidalar›n›n aç›kta kalan uçlar›n›n kiﬂiye ya da
mobilyan›n içindeki eﬂyalara zarar vermesini önlemek
için s›cak silikon kullan›lmal›d›r.

Delik Delme Aﬂamalar›
Delik delme iﬂlemine geçilmeden önce, delinecek duvar›n iyi
taranmas› gerekir. Duvarlar›n görünmeyen k›s›mlar›ndaki
elektrik ve su tesisatlar› bu iﬂlem s›ras›nda zarara u¤rayabilir.
Elektrik tesisatlar›nda anahtar-buat-sigorta kutusu-priz
aras›nda izlenebilecek yol gözle takip edilerek, elektrik
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hatlar›n›n geçme olas›l›¤› olan yerlerin d›ﬂ›ndaki alanlara
delik delinmelidir.
Su tesisatlar›n›n izledi¤i yol ise biraz karmaﬂ›kt›r. Muslukkombi-termosifon aras›nda izlenebilecek yol gözle takip edilerek hatlar›n geçme olas›l›¤› oldu¤u yerler tahmin edilebilir;
ancak bu iﬂlem yeterli gelmeyebilece¤inden, elektronik bir
tarama cihaz›n›n kullan›lmas› daha iyi sonuç verecektir.
Delik Delme Teknikleri ve Dübel Kullan›m›
Delik delme yöntemi, delinecek yap› malzemesinin durumuna göre seçilir. Bu yöntemler ﬂöyle gruplanabilir:
Darbesiz delme: Delikli tu¤la duvarlar, gözenekli dolu
tu¤lalar (gazbeton tu¤lalar) ve paneller (alç›pan, kontrplak,
vb.)
Darbeli delme: Betonarme duvarlar, uygun k›vamda
çimento kat›lm›ﬂ harçtan yap›lm›ﬂ iki tu¤la aras›
Delme iﬂleminde aﬂa¤›daki noktalara dikkat edilmelidir:
•
•
•
•
•
•

Delik derinli¤inin kullan›lacak dübelden yaklaﬂ›k 0,5
cm daha fazla olmas›
Delme iﬂlemi sonucu oluﬂan tozun temizlenmesi
Dübelin yüzeyinin, delik yüzeyine s›f›r olacak kadar
çak›lmas›; daha sonra çakma iﬂlemi uygulanmadan
s›kma iﬂleminin kesinlikle sonuçland›r›lmamas›
Dübelin çap›na uygun olarak seçilecek vidan›n boyunun,
dübelden en az 0,5 cm fazla olmas›
Dübelin yüzeyinin, delik yüzeyine s›f›r olacak kadar
çak›lmas›; daha sonra çakma iﬂlemine son verilmesi ve
s›kma iﬂleminin sonland›r›lmas›
Betonarme yap›larda delik delerken çelik donat›ya
zarar verilmemesi

Betonarme yap›lardaki delik delme iﬂlemlerinde, delinecek
delik köﬂe noktalardan en az 6 cm içeride olmal›d›r. Ayr›ca
kolon ve kiriﬂlerin köﬂe noktalar›na yak›n delik delme iﬂlemi
köﬂelerden en az 6-7 cm içeriye do¤ru uygulanmal›d›r.
Böyle bir iﬂlem sonras› hem kolon, kiriﬂ gibi yap› elemanlar›n›n zarar görmesi önlenmiﬂ, hem de daha güçlü bir
sabitleme yap›lm›ﬂ olur. Betonarme duvarlar, kolonlar,
kiriﬂler ve asmolen döﬂemeler içindeki kiriﬂler üzerine,
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yap›sal olmayan eﬂyalar›n sabitlenmesinde çelik dübelin
kullan›lmas› halinde, kullan›lacak çelik dübel çap›na göre
iki çelik dübel aras› en az 16-22 cm olmal›d›r.

Dolap Kapaklar› ve Çekmeceler ‹çin
Sabitleme Elemanlar›
Özellikle içlerinde a¤›r eﬂyalar bulunduran mobilyalar›n
dolap kapaklar› ve çekmecelerinden kaynaklanan risklerinin azalt›lmas›nda, mekanik kilitler kullan›lmal›d›r.
Mekanik kilitler, içinde a¤›r eﬂyalar bulunan dolap kapaklar›n›n s›k›ca kapal› kalmalar›n› sa¤layabilir. Yaln›zca elle
yap›lan bir müdahale sonucu aç›l›p kapanmay› sa¤layan bu
kilitler, kullan›m amac›na göre, sürgüleme ya da dü¤meye
bas›lma yoluyla çal›ﬂ›r.
Eﬂya kapaklar›n›n yarataca¤› risklerin azalt›lmas›nda çocuk
güvenlik kilitlerine de baﬂvurulur. Çocuk güvenlik kilitleri
mutfak dolap kapaklar›, mutfak çekmeceleri, elbise dolap
kapaklar›, vitrinlerin kapaklar›, buzdolab› kapa¤› gibi
eﬂyalar›n uygun yerlerine kolayca sökülüp tak›l›r.
‹çinde hafif eﬂyalar bulunduran dolaplar›n kapaklar›n›n ve çekmecelerinin deprem s›ras›nda aç›lmas›
riskini azaltabilmek için, piyasada ç›t-ç›t veya m›knat›sl› kilit ad› verilen mobilya aksesuvarlar› kullan›labilir. Ancak bunlar, deprem s›ras›nda a¤›r nesnelerin kendilerine do¤ru kaymas› sonucu aç›labilece¤inden, a¤›r ve büyük eﬂyalar›n konuldu¤u dolaplarda kullan›lmamal›d›r.

Di¤er Sabitleme Elemanlar›
Yaﬂam ortamlar›m›zda bulunan di¤er eﬂyalar için farkl›
sabitleme elemanlar›n›n kullan›lmas› gerekir.
Duvarda veya Tavanda As›l› Duran Eﬂyalar
Duvarda veya tavanda as›l› duran, orta büyüklükteki
tablolar, tavana as›l› bitkiler, avizeler, aynalar, duvar
saatleri gibi eﬂyalar›n metal “S kancalar” yard›m›yla
bulunduklar› zemine sabitlenmesi tehlikeleri azaltacakt›r. Metal “S kancalar” sabitlenecek eﬂyalar›n
a¤›rl›¤›na göre çeﬂitli boylardad›r. Sabitlenecek eﬂyan›n
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a¤›rl›¤›na göre “S kanca” ve ”S kancaya” uygun dübel
seçimi yap›lmal›d›r.
Seramik, Cam ve Di¤er K›r›labilir Küçük Eﬂyalar
Deprem s›ras›nda bulunduklar› yerlerde devrilerek veya
kayarak k›r›labilecek camdan veya seramikten üretilmiﬂ
küçük boy vazo, biblo veya bunlara benzer süs
eﬂyalar›n›n tehlikelerinin azalt›lmas›nda “deprem
mumu” ad› verilen macunumsu yap›ﬂkanl› bir malzeme
kullan›labilir. K›rtasiyelerde sat›lan tekrar kullan›labilir
macunumsu yap›ﬂt›r›c›lar veya müze mumu gibi ürünler,
deprem s›ras›nda seramik ya da camdan üretilmiﬂ süs
eﬂyalar›n›n kaymas›n› veya devrilmesini önleyebilir.
Ancak baz› ürünler kullan›ld›klar› yüzeyde iz b›rakabilir
ya da duvardaki boyan›n kalkmas›na neden olabilir. Bu
nedenle bu tip ürünlerin kullan›m›nda denemeler
yap›larak uygulamaya geçilmelidir. Bu tip ürünlerin
uygulamalar› 6 ayda bir kontrol edilerek gerekti¤i
takdirde tekrar tazelenmelidir.
Faks, Yaz›c›lar ve Benzer Cihazlar
Alçak faks makineleri, yaz›c›lar, video ve DVD oynat›c›lar›
veya alçak müzik setleri gibi devrilme riski olmayan, sadece
kayma riski taﬂ›yan cihazlar›n yarataca¤› tehlikeyi azaltmak
için kendinden yap›ﬂkanl› c›rt bantlar kullan›labilir. De¤iﬂik
en ve boylardaki bu bantlar›n birbirlerine bast›r›ld›klar›nda
tutucu olan bir yumuﬂak bir de sert taraf› vard›r. Yap›ﬂkanl›
arka yüzeyleri birçok de¤iﬂik yüzeyde kullan›labilir. C›rt
bant, gerekti¤inde eﬂyan›n kolayl›kla ç›kar›l›p tekrar yerine
sabitlenmesine olanak verir.
Tezgâh Üstü F›r›nlar ve Benzeri Cihazlar
Tezgâh üstü f›r›nlar, mini elektrikli ›zgaralar ve bunlara
benzer cihazlar›n devrilme olas›l›¤› yoktur; ancak bulunduklar› zeminden kayma riski taﬂ›rlar. Üst k›s›mlar›
›s›nd›¤›ndan dolay›, bu tip cihazlar›n deprem riskini azaltmakta yap›ﬂkanl› dokuma kay›ﬂlar önerilmez. Bunun yerine tabandan zemine sabitlenerek kayma olas›l›¤›n› ortadan kald›ran alüminyum köﬂebent profiller (30x30x1,5 mm)
kullan›labilir. Alüminyum köﬂebent profiller piyasada
farkl› boylarda bulunabilir.
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EﬁYALARIN
SAB‹TLENMES‹
ﬁu ana kadar ö¤rendiklerimiz sayesinde art›k baz› küçük
uygulamalar yapabiliriz. Evimizde, okulumuzda veya ofisimizde bulunan mobilyalar, elektronik eﬂyalar, beyaz
eﬂyalar, as›l› duran eﬂyalar, raflarda duran eﬂyalar, dekoratif eﬂyalar, cam eﬂyalar ve cam vitrinler, ayd›nlatma elemanlar›, ›s›tma sistemleri ve benzerlerinin sabitlenmesi
veya risklerinin azalt›lmas› hakk›nda birkaç teknik konuya
daha de¤inelim.

Mobilyalar›n Sabitlenmesi
Deprem s›ras›nda mobilyalar›n devrilme riskini azaltmak
için, öncelikle sabitlenecek mobilyan›n bulundu¤u ortamdaki konumu dikkate al›narak en sa¤l›kl› sabitlemenin
yap›laca¤› “sabitleme konumu” belirlenmeye çal›ﬂ›l›r;
gerekirse bir de¤iﬂiklik yap›labilir. Bu konum belirlenirken
eﬂyan›n arkas›ndaki duvar›n tipi, pencerenin eﬂyaya
yak›nl›¤› gibi özelliklere dikkat edilir. Ard›ndan mobilyan›n
türüne, a¤›rl›¤›na ve duvardan uzakl›¤›na göre ba¤lant›
eleman› seçilir.
Sabitlenecek duvar›n cinsine göre de dübel ve vida seçimi yap›labilir. Ayr›ca sabitlenecek mobilyan›n modüler
durumu dikkate al›narak, gerekirse modüller birbirlerine birleﬂtirilir.
Modüllerin birleﬂtirilmesinde amaç, da¤›n›k halde, çok
parçadan oluﬂan (özellikle üst üste duran parçalar) modülleri tek parça haline getirmek ve mobilyalar›n kolay
devrilmemesi için taban alan›n› büyütmektir. Ancak modüllerin birleﬂtirilmesi sonucu mobilyalar›n a¤›rl›¤›n›n 150
kg’› geçmemesine dikkat edilmelidir.
Sabitleme Ad›mlar›
Eﬂyalar›n sabitlenmesinde s›ras›yla aﬂa¤›daki iﬂlemler
yap›l›r:
1.
2.
3.
4.
5.
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6. Sabitleme eleman› mobilyan›n en üst uygun yerine
gelecek ﬂekilde iﬂaretleme yap›l›r.
7. ‹ﬂaretlenmiﬂ yerler dübele uygun duvar delme ucuyla
delinir.
8. Delinmiﬂ olan yerin tozu temizlenir.
9. Seçilmiﬂ dübeller duvara, duvar›n yüzeyiyle s›f›r olacak
ﬂekilde çak›l›r.
10. Ba¤lant› eleman›, seçilmiﬂ uygun vidalar yard›m›yla
duvara sabitlenir.
11. Mobilya ve duvar aras›nda boﬂluk varsa dolgu
malzemesi kullan›l›r.
12. Ba¤lant› eleman›n›n mobilyaya gelen k›sm› uygun vida
(sunta, metal, ahﬂap vidas›) yard›m›yla vidalan›r.
13. Mobilyan›n a¤›rl›¤›na ve hacmine göre kaç adet ba¤lant›
eleman› kullan›lacaksa her biri için ayn› yol takip edilir.
14. Mobilyan›n içindeki eﬂyalara göre (a¤›r veya hafif)
kapaklar›n kendili¤inden aç›lmas›n› önleyecek tedbirler
al›narak sabitleme ve risk azaltma iﬂlemi tamamlan›r.

1

4

2

3

5

6

Önemli Hat›rlatmalar
• Büyük mobilyalar mümkün oldu¤unca dört yerden
sabitlenmelidir: Üst k›sm›na yak›n iki yandan veya üstten, alt k›sm›na yak›n iki yandan
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• Sabitleme elemanlar›, görünmemeleri için, mobilyan›n
üst k›sm›na ve aﬂa¤›da arkas›na monte edilebilir.
• Ba¤lant› elemanlar› mobilyalar›n üst k›sm›na sabitlenirken,
mümkünse deliklerin birini mobilyan›n yan paneline,
di¤erini ise mobilyan›n üst k›sm›na gelecek ﬂekilde
vidalamak verimli sonuç verecek bir yöntemdir. ‹yi bir
sabitleme için mobilyalar›n yan ve üst panellerinin
birleﬂim yeri sa¤lam olmal›d›r.

Elektronik Eﬂyalar›n Sabitlenmesi
Deprem s›ras›nda en büyük maddi kay›plar, elektronik
ve elektrikli cihazlar›n hasara u¤ramas›ndan kaynaklan›r. Biliﬂim sektöründe kullan›lan elektronik cihazlar›n hasara u¤ramas› halinde önemli iﬂ kay›plar›n›n
olaca¤› kesindir. Bu nedenle, maddi kay›plar› veya iﬂ
kay›plar›n› en aza indirmek, deprem sonras› elektronik
cihazlara ba¤l› iﬂ süreklili¤ini sa¤lamak için, bu tür cihazlar›n uygun yöntemlerle bulunduklar› yüzeylere
sabitlenmesi gerekir. Elektronik cihazlar›n sabitlenmesinde dokuma kay›ﬂlar veya plastik klipsli ﬂeritler
kullan›l›r. Hafif cihazlar genelde üzerinde bulunduklar›
sehpa, masa, tezgâh gibi k›s›mlara sabitlenir. A¤›r olanlar›n sabitlenmesinde ise duvardan veya sa¤lam
zeminlerden faydalan›labilir.
Dokuma Kay›ﬂla Sabitleme
Orta büyüklükteki televizyon, monitör, çeﬂitli laboratuvar
cihazlar› ve di¤er elektrikli cihazlar›n dokuma kay›ﬂ kullan›larak, üzerinde bulunduklar› masaya veya baﬂka bir
yatay yüzeye sabitlenmesi, devrilme, kayma veya yerinden
f›rlama riskini azaltabilir.
Dokuma kay›ﬂlar›n yap›ﬂt›r›lma ad›mlar› ﬂöyle s›ralanabilir:
1. Sabitlenecek eﬂyalar›n a¤›rl›¤›na göre dokuma kay›ﬂ
seçilir.
2. Sabitlenecek eﬂyalar›n alt›na kayd›rmaz malzeme
konur.
3. Yap›ﬂt›r›lacak yüzeyler iyice temizlenir.
4. Dokuma kay›ﬂ›n ucundaki yap›ﬂkanl› yüzeyin koruyucu
kâ¤›d› kald›r›l›r.
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5. Yap›ﬂkanl› yüzeyi, cihaz›n yan yüzeyine yaklaﬂ›k 30
saniye süreyle bast›r›larak yap›ﬂt›r›l›r.
6. Kay›ﬂ›n di¤er ucu masaya veya baﬂka bir yatay yüzeye
yaklaﬂ›k 30 saniye yap›ﬂt›r›larak veya vidalanarak
sabitlenir.
7. 24 saat beklenildikten sonra bütün kay›ﬂlar mümkün
oldu¤unca gerilir.
Plastik Klipsle Sabitleme
Küçük ve orta büyüklükteki elektronik cihazlar›n, bilgisayar monitörü ve kasas› gibi cihazlar›n, plastik klipsli
ﬂeritler kullan›larak üzerinde bulundu¤u masaya veya
yatay baﬂka bir yüzeye sabitlenmesi, devrilme, kayma veya
yerinden f›rlama riskini azaltabilir.
Plastik klipsli ﬂeritlerin yap›ﬂt›r›lma ad›mlar› ﬂöyle
s›ralanabilir:
1. Sabitlenecek cihaz›n kullan›m konumu belirlenir.
2. Belirlenen konuma, cihaz›n a¤›rl›¤›na ve boyutuna
göre, kaç adet plastik klipsli ﬂerit kullan›labilece¤i
tespit edilir.
3. Önceden haz›rlanm›ﬂ plastik klipsli ﬂeritlerin
uzunlu¤u, uçlar›nda yaklaﬂ›k 2 cm fazlal›k kalacak
ﬂekilde düzenlenir.
4. Sabitlemeye baﬂlamadan önce cihaz›n alt›na uygun
büyüklükte kayd›rmaz malzeme konur.
5. Plastik klipse tak›lan ﬂerit boyuna göre belirlenen
sabitleme yüzeyleri, içinde alkol bulunduran bir temizlik
maddesiyle iyice temizlenir.
6. Temizlenen yüzeylerin-kesinlikle elle kontrol edilmedenkurumas› beklenir.
7. Klipslerin bir tanesi, yap›ﬂkanl› yüzeyindeki koruyucu
kâ¤›t ç›kart›larak ve eﬂyan›n yan yüzeyine yaklaﬂ›k 30
saniye süreyle bast›r›larak yap›ﬂt›r›l›r.
8. ﬁerit klipslere geçmiﬂ durumdayken, klips fazla gergin
olmadan ayn› ﬂekilde yaklaﬂ›k 30 saniye süreyle
bast›r›larak yatay yüzeye yap›ﬂt›r›l›r.
9. Say›s› önceden belirlenen tüm klipsler ayn› ﬂekilde
sabitlenir.
10. 24 saat beklendikten sonra bütün ﬂeritler mümkün
oldu¤unca gerilir.
11. Yap›ﬂt›r›lm›ﬂ plastik klipsli ﬂeritler -bulunduklar› ortama
göre- 6 ayda bir, fazla güç kullan›lmadan kontrol edilir.
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Plastik klipsli ﬂeritlerin sabitlenmesi s›ras›nda özellikle
yatay yüzey üzerine yap›ﬂt›r›lan klipslerin, sars›nt›
s›ras›nda aç›lmamas› için, cihaz›n en az 1-2 cm uza¤›na
sabitlenmesi gerekir.
Sabitlenmesi yap›lm›ﬂ elektronik cihazlar›n her bak›m
onar›m›ndan sonra ayn› konumda sabitlenmesi ve plastik klipsli ﬂeritler kontrol edilerek gerekliyse yeni bir
yap›ﬂt›rma band› yard›m›yla onar›m›n›n yap›lmas›yla
sabitleme bitirilir. Yap›ﬂt›r›lan ﬂeritler sökülerek baﬂka
bir yerde kullan›lamaz. Fazla güneﬂ alan ortamlarda
her 3 ayda bir kontrol edilmeli, gerekirse de¤iﬂtirilmelidir.
Plastik klipsli ﬂeritlerin ucunda 2 cm fazlal›k b›rak›lmas›,
yap›ﬂt›r›lan klipslerin 24 saat sonra gerdirilmesi iﬂini
kolaylaﬂt›rmakla birlikte, herhangi bir bak›m onar›mdan
sonra cihazlar›n kolayca sabitlendi¤i yerden ç›kar›l›p
yeniden yerine konmas›n› kolaylaﬂt›racakt›r.
Yüksek sehpalar üzerine sabitlenmiﬂ televizyonla birlikte,
sehpalar›n›n da en yak›n duvara yanaﬂt›r›larak sabitlenmesi gerekir. Çünkü televizyonun üzerinde bulundu¤u
sehpaya sabitlenmesi ile üzeri a¤›r, alt› hafif olarak kolayca devrilebilen bir eﬂya durumuna geçmesi sa¤lanm›ﬂ
olur. Bu tip eﬂyalar›n devrilmesi çok daha kolay olabilir.
Yani yaln›zca televizyonun üzerinde oldu¤u sehpaya
sabitlenmesi yeterli de¤ildir.
Küçük Cihazlar›n Sabitlenmesi
Deprem s›ras›nda kayabilecek fakat devrilme olas›l›¤›
olmayan, alçak ve hafif elektronik cihazlardan kaynaklanan riskleri azaltmak için c›rt bant kullan›labilir. C›rt
bant yard›m›yla yap›labilecek sabitleme ad›mlar› ﬂöyle
s›ralanabilir:
1. C›rt bantlar iki yüzeyi birbirine geçmiﬂ ﬂekilde, sabitlenecek cihaz›n boyu kadar, iki parça halinde kesilir.
2. Yap›ﬂt›r›lacak yüzeyler iyice temizlenir.
3. C›rt bant›n bir yüzeyinin üzerindeki koruyucu kâ¤›t
ç›kart›l›r ve cihaz›n alt›na karﬂ›l›kl› kenarlara gelecek
ﬂekilde ﬂerit halindeki c›rt bantlar hafif bast›r›larak
yap›ﬂt›r›l›r.
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4. Di¤er yüzeyin koruyucu kâ¤›d› ç›kart›l›r, bant temizlenmiﬂ
masan›n veya yatay yüzeyin üzerine yaklaﬂ›k 30 saniye
boyunca iyice bast›r›larak sabitlenir.
5. Cihaz›n iyice yap›ﬂmas› için, ilk sabitlemeden sonra 24
saat yerinden oynat›lmaz.
C›rt bant yard›m›yla sabitlenmiﬂ alçak cihazlar›n bulundu¤u konumdan sökülmesi gerekti¤inde, cihaz›n herhangi
bir kenar›ndan yavaﬂça yukar› do¤ru kald›r›l›r. Tekrar yerine konulmas› halinde ise bir önceki konum dikkate
al›narak iﬂlem yap›lmal›d›r.
Cihaz›n›z›n yüzeyine c›rt bant yap›ﬂt›rman›z mümkün
de¤ilse, alt›na tamam›n› kaplayacak ﬂekilde kayd›rmaz
plastik örtüler koyarak da kayma riskini azaltabilirsiniz.
Bu yöntem, devrilme olas›l›¤› yüksek cihazlarda
kullan›lmamal›d›r.
Yap›ﬂt›rma Yönteminde Önemli Kurallar
Mobilya tipi eﬂyalar›n sabitlenmesinde vidalama yöntemi
kullan›l›rken, beyaz eﬂyalar, elektronik eﬂyalar gibi vidalama yönteminin kullan›m›n›n mümkün olmad›¤› cihazlar,
yap›ﬂt›rma yöntemi kullan›larak sabitlenir. Yap›ﬂt›rma
yönteminde, yap›ﬂt›rman›n yap›labilece¤i yüzeyler çok iyi
temizlenmelidir. Yap›ﬂt›rma, aﬂa¤›da belirtilen ad›mlarla
kolayca uygulanabilir:
1. Sabitlemesi yap›lacak eﬂyan›n konumu kesinleﬂtirilir.
2. Ba¤lant› elemanlar›n›n yap›ﬂt›r›labilece¤i yerler belirlenir.
3. Belirlenen yerler, içinde alkol bulunduran temizlik
maddesiyle iyice temizlenir.
4. Temizlenen bölgenin kurumas› için bir süre beklenir.
5. Temizlenmiﬂ yüzeyler kesinlikle el sürülmeden kontrol
edilir.
6. Temizlenmiﬂ yüzeylerde, üzerinde koruyucu bant
bulunan ba¤lant› eleman›n›n bant› ç›kar›l›r.
7. Yap›ﬂt›r›lan ba¤lant› elemanlar›na, yap›ﬂt›rma
yüzeyinin büyüklü¤üne göre belli bir süre kadar
bast›rma iﬂlemi uygulanarak yap›ﬂt›rma iﬂlemi bitirilir.
Ba¤lant› elemanlar›n›n üzerinde bulunan yap›ﬂt›rma bantlar›n›n yap›ﬂt›r›ld›¤› yerden sökülerek baﬂka bir yerde kullan›lmas› mümkün de¤ildir. Böyle bir iﬂlem zorunluysa
baﬂka yap›ﬂt›rma bantlar› kullan›l›r.
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Fazla güneﬂ gören yerlerde kullan›lan yap›ﬂt›rma bantlar› 3
ayda, di¤er yerlerde kullan›lan yap›ﬂt›rma bantlar› ise 6
ayda bir kontrol edilerek gerekirse yenilenmelidir. Ayr›ca
sabitlenmesi yap›lm›ﬂ eﬂyalar›n herhangi bir bak›m sonras›
tekrar yerlerine konmas› halinde eﬂyan›n konumu bir
önceki sabitlemeye göre yap›lmal›d›r. Böylece ayn› ba¤lant›
elemanlar› de¤erlendirilmiﬂ olur.

Beyaz Eﬂyalar›n Sabitlenmesi
Buzdolab›, çamaﬂ›r makinesi, f›r›n gibi beyaz eﬂyalar›n
deprem s›ras›nda devrilmesini ve kaymas›n› önlemek için,
dokuma kay›ﬂlar›n kullan›lmas› önerilmektedir. Bu tip
eﬂyalar›n sabitlenmesinde kullan›lan dokuma kay›ﬂlar›n
duvara gelen k›s›mlar› vidal›, beyaz eﬂyaya gelen k›s›mlar›
ise yap›ﬂkanl› olarak kullan›l›r. Dokuma kay›ﬂlar›n say›s›,
sabitlenecek beyaz eﬂyan›n a¤›rl›¤›na göre tespit edilir.
F›r›n gibi çevresine ›s› yayan beyaz eﬂyalar›n sabitlenmesinde ise ›s›dan etkilenmeyecek yap›ﬂkanl› bantlar kullan›lmal›d›r. Genellikle çevresinde herhangi bir deste¤i
olmayan beyaz eﬂyalar mutlaka sabitlenmelidir.
Beyaz eﬂyalar›n mutfak dolaplar› içinde bulunmas› halinde,
konumuna bak›larak gerekirse çok basit yöntemlerle
deprem s›ras›nda karﬂ›laﬂ›labilecekleri riskler azalt›labilir.
Örne¤in mutfak dolab›n›n içinde bulunan bir buzdolab›n›n
sabitlenmesi için, dokuma kay›ﬂ kullanmaya gerek yoktur.
Yanlarda 20x20 cm ebad›nda, boﬂluk boyutuna yak›n kal›nl›kta, 2 ya da 4 adet strafor kullan›lmas› yeterli olacakt›r.
Yine mutfak dolab› sistemi içinde yer alan çamaﬂ›r makinesi, bulaﬂ›k makinesi ve f›r›n gibi beyaz eﬂyalar›n kaymalar›n›
önlemek için de, duruma göre basit tedbirler al›nmas› yeterli olabilir.
Çevresi aç›k, içindekilerle yaklaﬂ›k 100 kg a¤›rl›¤a sahip
170 cm yüksekli¤inde bir buzdolab›n›n dokuma kay›ﬂlar
yard›m›yla sabitlenmesi için ﬂu ad›mlar takip edilebilir:
•
•
•
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Beyaz eﬂyan›n a¤›rl›¤›na göre geniﬂ dokuma kay›ﬂ (5
cm eninde) tercih edilir.
170 cm yüksekli¤e sahip yaklaﬂ›k 100 kg a¤›rl›¤›nda bir
buzdolab› için 4 adet dokuma kay›ﬂ kullan›l›r.
Sabitlenecek noktalar tahminen belirlenir.
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Duvara gelecek k›s›mlarda dübel, buzdolab›na gelecek
k›s›mlarda yap›ﬂt›rma bantlar› kullan›l›r.
Duvara delinecek delikler, sabitlenecek beyaz eﬂyan›n
arka kenar›ndan, en az 20 cm içeriye (buzdolab›n›n
arkas›na do¤ru) gelecek ﬂekilde iﬂaretleme yap›l›r.
Kullan›lacak dübel çap›na uygun matkap ucu yard›m›yla
duvar delinir.
Duvar›n yap›s›na ve deli¤in çap›na göre seçilmiﬂ
dübeller deliklere çak›l›r.
Seçilen dübele uygun vida yard›m›yla dokuma kay›ﬂlar›n
duvara gelen k›s›mlar› sabitlenir.
Buzdolab› sabitlenecek konuma getirilerek duvara
yanaﬂt›r›l›r.
Gerekirse yanma özelli¤i olmayan dolgu malzemeleri
kullan›labilir.
Özellikle üst k›s›mda kullan›lacak dokuma kay›ﬂlar›,
üst köﬂeden s›yr›lmayacak ﬂekilde (en az 5 cm aﬂa¤›ya
do¤ru) düzenlenir.
Buzdolab› üzerine yap›ﬂt›r›lacak yerler tahminen
belirlenip, alkollü temizlik malzemesi yard›m›yla temizlenerek kurumas› beklenir.
Temizlenmiﬂ yüzeyler elle olmamak kayd›yla kontrol edilir.
Buzdolab› üzerindeki temizlenmiﬂ yüzeylere, dokuma
kay›ﬂ›n yap›ﬂkanl› k›sm› 30 sn kadar bast›r›larak yap›ﬂt›r›l›r.
Tüm bu aﬂamalar eksiksiz olarak, bütün dokuma
kay›ﬂlar için yap›l›r.
24 saat sonra dokuma kay›ﬂlar uygun yerlerinden
gerginleﬂtirilerek sabitleme iﬂlemi sonland›r›lm›ﬂ olur.

Say›lan iﬂlem basamaklar›n› a¤›rl›¤›na, boyutlar›na ve konumuna göre, sabitlenmesi gereken bütün beyaz eﬂyalara
uygulayabiliriz. Baz› istisnai eﬂyalar için farkl› çözüm yollar›
bulunabilir. Örne¤in tezgâh üstü mini f›r›nlarda, üst
k›s›mlar›n çok ›s›nmas› ve boyut itibariyle daha çok kayma
e¤ilimi olmas› nedeniyle dokuma kay›ﬂ kullan›lmaz. Onun
yerine mini f›r›n çevresini s›k›ca saran ve deprem s›ras›nda
bulundu¤u yerden kaymas›na engel olacak ﬂekilde
köﬂebentler veya mermerden yap›lm›ﬂ özel boyutland›r›lm›ﬂ
malzemeler kullan›labilir.
Bu tür eﬂyalar›n sabitlenmesinde en önemli konu, sabitlemeyi yapaca¤›n›z mini f›r›n etraf›nda kulland›¤›n›z elemanlar›n eﬂyay› s›k›ca sarmas›n› sa¤lamak olacakt›r.
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Beyaz eﬂyalar›n sabitlenmesinde kullan›lan dokuma
kay›ﬂ›n duvara gelen bölümünde kesinlikle yap›ﬂt›rma
bantlar› kullan›lamaz ve sadece vidalama yap›labilir.
Vidalama yöntemi uygulan›rken buzdolab›n›n arka
kenarlar›ndan d›ﬂar›ya do¤ru sabitleme yap›lmas› c›rt
band›n deprem s›ras›nda kolayca aç›lmas›n› sa¤lar. Bu
yüzden sadece buzdolab›n›n arka kenarlar›ndan iç k›sma
ve en az 20 cm içeriye gelecek ﬂekilde sabitleme
yap›labilir.

As›l› Duran Eﬂyalar›n Sabitlenmesi
Evlerimizde, okullarda, iﬂyerlerinde ve çeﬂitli al›ﬂveriﬂ
merkezlerinde kullan›lan resim veya çeﬂitli mesajlar
veren tablolar ve saks› gibi tavana as›l› duran baz›
eﬂyalar›n deprem s›ras›nda bulundu¤u yerden düﬂerek
k›r›lmamas› için çeﬂitli tedbirler almak zorunday›z. Bunun
için çeﬂitli boylarda kanca vidalar›n kullan›lmas› yeterli
olabilir.
Kanca vidalar sabitlenirken ﬂu ad›mlar izlenebilir:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sabitlenecek nesnenin a¤›rl›¤›na göre kanca vida
seçilir.
Kanca vidan›n tak›labilece¤i dübel belirlenir.
Dübele göre matkap ucu seçilir.
Uygun matkap ucu yard›m›yla duvar delinir.
Tekni¤ine uygun bir ﬂekilde delinen deli¤e dübel
yerleﬂtirilir.
Kanca vida, hiçbir çakma iﬂlemi olmadan vidalan›r.
Kanca vida, as›lacak tablonun ask› ipinin geçece¤i
kadar s›k›l›r.
Tablolar›n alt k›s›mlar›, sars›nt› s›ras›nda duvara
çarp›p zarar görmemesi için, yumuﬂak malzemeler
yard›m›yla desteklenir.
Çok büyük boyutlu tablolarda gerekirse 2 veya 3 adet
kanca vida kullan›labilir.

Tavanda as›l› duran avizeler ve çeﬂitli süs bitkileri için de
ayn› yöntemler uygulanabilir. Avizenin a¤›rl›¤›na göre
gerekirse çelik dübel kullan›labilir veya çok a¤›r avizelerde yap›n›n tavan bölümündeki çelik donat›dan faydalan›labilir.
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Dolap Kapaklar› ve Çekmecelerin Ba¤lanmas›
Mutfak dolap kapaklar›n›n ve çekmecelerinin deprem
s›ras›nda aç›lmas›, en önemli konulardan biridir; çünkü
mutfak dolaplar›n›n içinde k›r›l›p dökülebilecek ve tehlike
oluﬂturabilecek birçok eﬂya bulunmaktad›r. Bunlar
düﬂtüklerinde çevresinde bulunan insanlara oldukça
büyük zararlar verebilecek eﬂyalard›r. Bu yüzden mutfak
dolap kapaklar›n›n deprem s›ras›nda aç›lmas›n› önlemek
gerekir.
Deprem an›nda kapaklar›n aç›lmas›n› önleyebilmek için
ﬂunlar dikkate al›nmal›d›r:
•
•
•
•

Mutfak dolap tasar›m›
Dolap kapak konumu (tek aç›l›r m›, yoksa çift aç›l›r m›)
Dolap kapak kulplar› (kapak kulbuna uygun yöntem
seçilir)
Kapak arkas›ndaki mevcut yükün a¤›rl›¤›

Bahsetmiﬂ oldu¤umuz bu faktörler göz önünde bulundurularak, uygun elemanlar yard›m›yla tehlikeyi en aza
veya s›f›ra indirmek mümkündür. Dolap kapaklar›n›n
deprem s›ras›nda aç›lmas›n› önlemek için mekanik özellikte, elle yap›labilecek bir müdahaleyle çal›ﬂan kapak kilit
sistemleri kullan›lmal›d›r.
Arkas›nda a¤›r yük taﬂ›mas› gereken dolap kapaklar› için
ayr›, hafif yük taﬂ›mas› gerekenler için ayr›, çift aç›l›rl›
mutfak dolap kapaklar›ndan birinin sabitlenmesi için ayr›
materyaller kullan›labilir.
Özellikle a¤›r nesneleri bar›nd›ran dolaplarda mekanik
kilitler veya çocuk güvenlik kilitleri kullanmak çok önemlidir.
Mutfak dolaplar›n›n içindeki raflar›n üzerinde bulunan
eﬂyalar›n kaymas›n› önlemek için kayd›rmaz örtüler kullan›labilir. Ayr›ca, üst üste konan porselen tabaklar›n her
birinin aras›na ayn› kayd›rmaz malzemeden yerleﬂtirilebilir.
Dolap raflar›nda, içlerinde bulunan alçak eﬂyalar›n kayma
olas›l›¤›n› azaltmak için kayd›rmaz plastik örtüler
kullan›labilir.
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Dekoratif Eﬂyalar
Özellikle manevi ve maddi de¤eri yüksek dekoratif
eﬂyalar›n deprem s›ras›nda bulundu¤u yerden devrilip
kayma ve k›r›lma riski yüksektir. Bu tip eﬂyalarda riski
azaltmak için, müzelerde çeﬂitli profesyonel yöntemler
kullanan uzmanlara dan›ﬂmak gerekir. Bunlar›n d›ﬂ›nda
maddi de¤erden çok estetik de¤ere sahip dekoratif
eﬂyalar›m›z›n devrilme veya kayma riskini azaltmak için
deprem mumu kullan›labilir. Böyle bir durumda aﬂa¤›dakileri yapmak yeterli olacakt›r:
• Vazo ya da di¤er dekoratif eﬂyalar›n alt›na, çevresi
boyunca bir miktar deprem mumu yerleﬂtirmek
• Alt›na çevresi boyunca deprem mumu yerleﬂtirilmiﬂ
eﬂyay› bulundu¤u yere (rafa ya da vitrine) kuvvetle
bast›rmak
Bu tip eﬂyalar› deprem mumu ile bulundu¤u yere
yerleﬂtirdikten sonra, temizlik veya yer de¤iﬂtirmek
amac›yla ç›karmak gerekirse, yap›ﬂt›r›lm›ﬂ eﬂyay› çevirip
çekmemiz yeterli olacakt›r. Ayr›ca eﬂyan›n yap›ﬂt›r›ld›¤›
yerde bir iz b›rak›lmamas›na dikkat edilmelidir.

Raflarda Duran Eﬂyalar
Raflar üzerinde bulunan her türlü kitap, arﬂivlerdeki
dosyalar, hastane veya eczanelerdeki ilaçlar, okul ve
iﬂyerlerindeki laboratuvar malzemeleri, çeﬂitli sektörlerdeki kimyasallar, al›ﬂveriﬂ ma¤azalar›nda sat›ﬂa
sunulan veya depolanan ürünler, müzelerde sergilenen
malzemelerin depoland›¤› yerlerdeki ürünler ve bunlar
gibi birçok ürün bir deprem s›ras›nda meydana gelecek
sars›nt›dan dolay› raflardan düﬂüp kayarak risk oluﬂturabilir. Oluﬂan risk de¤iﬂik faktörler sonucu maddi kay›plar,
çeﬂitli yaralanma veya ölümler, iﬂ kayb› ve yang›n gibi
olumsuzluklara yol açar.
Yukar›da sözü edilen riskleri azaltmak için, öncelikle
üzerinde raf bulunan sistemler yap›n›n uygun olan çeﬂitli
yerlerine sabitlenir. Bu iﬂlemin ard›ndan, raflar üzerinde
bulunan eﬂyalara göre çeﬂitli yöntemler üretilebilir.
Deprem güvenli¤i konusunda risk azaltma yöntemlerinin
en zor uyguland›¤› unsurlar raf üzerinde bulunan
eﬂyalard›r.
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Kitaplar için raf›n alt k›sm›nda kitap yüksekli¤ine ba¤l›
olarak seçilecek ahﬂap bir düzenek, orta k›sm›n biraz
üstünde gergin ve dayan›kl› lastikler kullan›labilir. Ayr›ca
raflar›n s›k› s›k›ya dolu olmas› bir deprem s›ras›nda kitaplar›n raflardan düﬂmesine engel olabilir. A¤›r kitaplar›n alt
raflara konulmas› dahi önemli bir tedbir olarak kabul
edilebilir.
Hastane ve eczanelerdeki ilaçlar caml› veya kapakl›
raflara yerleﬂtirilmelidir. Kapaklar veya sürgü camlar
ilaçlar›n raflardan düﬂmesine engel olur. Cam ﬂiﬂeler
içinde bulunan ilaçlar ise birbirlerine çarpmayacak
düzeneklerin içinde depolanmal›, a¤›r ilaç ﬂiﬂeleri alt
k›s›mlara yerleﬂtirilmelidir. Kontrplaktan yap›lm›ﬂ düzenekler içine ilaç ﬂiﬂesinin boyutu kadar aç›labilecek özel
deliklerde birbirine çarpmadan depolanabilir. Yine orta
sertlikte straforlar cam ﬂiﬂelerin aras›na konarak, birbirlerine çarpmalar› önlenebilir. ‹laçlar, deprem sonras› en
çok ihtiyaç duyulan malzemeler aras›ndad›r.
Okul, iﬂyeri ve çeﬂitli laboratuvarlarda bir deprem sonras›
kolayca k›r›labilecek hassas deney malzemelerinin
k›r›lmas›n› önlemek için ise pleksiglastan, kontrplaktan
veya straforlardan haz›rlanm›ﬂ düzenekler önerilir.

Yap›larda Kullan›lan Camlar ve Cam Eﬂyalar
Evimizde kullanmakta oldu¤umuz cam eﬂyalar, caml› vitrinler, caml› tablolar, caml› masa ve sehpalar, akvaryumlar, pencerelerimiz ve bunlara benzer caml› eﬂyalar
deprem s›ras›nda k›r›larak yaralanma veya ölümlere
sebep olabilir. Yaratacaklar› maddi kay›p ise kesindir.
Bütün bunlar iﬂyerlerimizdeki cam eﬂyalar, ayr›ca
al›ﬂveriﬂ merkezleri gibi ortak kullan›lan mekânlar›n cam
kap›lar›, ma¤azalar›n büyük caml› vitrinleri için de geçerlidir. Böyle bir durumda çok ciddi maddi kay›plar›n ve
yaralanmalar›n olmas› kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla evlerimizde, al›ﬂveriﬂ merkezlerinde, iﬂyerlerimizde ve di¤er
ortak kullan›m alanlar›nda kullan›lan caml› eﬂyalar için
çeﬂitli önlemler al›nmas› zorunluluktur.
Örne¤in büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerindeki caml› vitrinler
için normal cam yerine laminasyonlu cam, evlerimizde
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kullan›lan camdan yap›lm›ﬂ sehpa ve masalar için temperli cam, büyük caml› tablolarda da pvc benzeri ﬂeffaf
malzemeler kullan›lmas› deprem s›ras›nda karﬂ›laﬂ›labilecek riskleri en aza indirecek önemli ad›mlar
olarak kabul edilebilir. Evlerimizdeki düzenlemeyi bu
do¤rultuda yapmak, en masrafs›z tehlike ve risk azaltma
yöntemidir. Oturma grubu ve yatak grubu eﬂyalar›m›z›n
yerlerini de¤iﬂtirmek, pencerelerin önüne kal›n tül ve
perde kullanmak bunlar›n ilk akla gelenleridir.
Laminasyonlu Camlar
Laminasyonlu camlar, özel ba¤lay›c› tabakalar yard›m›yla
iki veya daha fazla cam plakan›n ›s› ve bas›nç alt›nda
birleﬂtirilmesiyle üretilir. K›r›lma halinde parçalar›
yerinde tutup yaralanma risklerini azaltmalar› dolay›s›yla
güvenlik cam› olarak kabul edilirler. Büyük ma¤aza vitrin
camlar›, cam kap›lar, al›ﬂveriﬂ merkezlerindeki dekorasyon amaçl› cam eﬂyalar ve ortak kullan›m alanlar›ndaki
di¤er yap› elemanlar› için laminasyonlu camlar›n
kullan›lmas› önerilir.
Temperli Camlar
Temperleme, ölçülendirilmiﬂ cama uygulanan ›s›tma ve
h›zl› so¤utma iﬂlemi sonucu, normal cama göre 4-5 kat
daha fazla mukavemet kazanmas›n› sa¤layan bir ›s›l
iﬂlemdir. Ölçüye göre haz›rlanm›ﬂ cam, temper f›r›n›nda
›s›l iﬂlemden geçerek ›s›ya ve darbeye karﬂ› güçlendirilmiﬂ
cam halini al›r. Bu nedenle temperli camlar normal cam
kadar kolay k›r›lmaz. K›r›ld›klar›nda da daha güvenli
küçük küresel parçalara ayr›l›rlar. Özellikle ev ortam›nda
cam k›r›klar›ndan fazlaca yaralanan çocuklar›n güvenli¤i
için, temperli camlar›n kullan›m› oldukça faydal› olacakt›r.
Bununla birlikte kalabal›k insan gruplar›n›n kulland›¤›
mekânlar›n ç›k›ﬂ yollar› ve kap›lar›nda temperli cam kullanmak, deprem sonras› tahliye s›ras›nda cam k›r›klar›ndan yaralanma riskini azaltarak ç›k›ﬂ› kolaylaﬂt›r›r.
Temperli camlar yemek masas›, orta sehpa, televizyon
sehpalar›, vitrin ve raflar, buzdolab› kapaklar›, duﬂakabinler, metro giriﬂleri, mimari cephe giydirmeleri, otobüs
duraklar›, balkonlar ve otel giriﬂlerinde özellikle
kullan›labilir.
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Güvenlik Cam Filmleri
Yap›lar›n büyük camlar›n›n veya evimizde de¤iﬂtirilmesi
mümkün olamayan camdan yap›lm›ﬂ mobilyalar›n, boy
aynalar›n›n deprem s›ras›nda zarar görmelerini önlemek
için güvenlik cam filmleri kullan›labilir. 50 mikron ile 350
mikron aras›nda de¤iﬂen kal›nl›klarda ﬂeffaf ya da boyal›
olarak kullan›labilen bu filmler cam›n k›r›lma riskine
dayanma özelli¤ini önemli oranda art›r›r. Film cam›n iç
k›sm›na uygulan›r. Herhangi bir yöntemle güçlendirilmemiﬂ camlar, profesyonel biri taraf›ndan koruyucu bir
güvenlik filmiyle kaplanabilir. Güvenlik film tabakas›,
camlar›n k›r›ld›¤›nda küçük ve keskin parçalara
ayr›lmas›n› engelleyecek ﬂekilde uygulanmal›d›r.
Uyguland›klar› tüm caml› alanlarda camlar›n k›r›l›p etrafa
saç›lmas›na engel olan bu ürünlerin kullan›m ömrü bulundu¤u ortama göre de¤iﬂir.

Ayd›nlatma Elemanlar›
Lamba benzeri ayd›nlatma elemanlar› genellikle bir
deprem s›ras›nda bulundu¤u yerden düﬂerek, ç›karak veya
devrilerek k›r›l›r ve bu nedenle maddi hasarlara neden
olur. ‹kincil bir risk olarak bazen yang›na, baz› durumlarda yaralanmalara da yol açar. Belirtilen risk durumlar›
üretim teknolojilerine ve kullan›m amaçlar›na uygun basit
teknik yöntemlerle azalt›labilir.
Tavanda As›l› Duran Ayd›nlatmalar
Tavana as›l› a¤›r ayd›nlatma elemanlar› aras›nda en riskli
olanlar avizelerdir. Üzerindeki cam süslemelerinden
dolay› oldukça a¤›r olan bu eﬂyalar as›l› durumda olmalar›
nedeniyle, tavana sabitlendikleri ba¤lant› eleman›na yük
bindirir. Bu tip ayd›nlatma elemanlar›n› zay›f ve a¤z› aç›k
kancalar yerine, a¤z› kapal› özel kancalarla veya kapal›
halka sistemleriyle sabitlemek gerekir. Avizeler bu kapal›
a¤›zl› kancalara, karabina ad› verilen özel vidal› emniyet
halkas›yla as›l›r.
Çok a¤›r avizelerin özel yöntemlerle, döﬂemelerdeki çelik
donat›lara sabitlenmesi gerekir. Ayr›ca yan yana as›l›
duran ayd›nlatma elemanlar›, sars›nt› s›ras›nda birbirine
çarpmalar›na neden olmayacak ﬂekilde birbirinden uzak
bir ﬂekilde sabitlenmelidir.
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A¤›rlaﬂan Kablolar
Büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinde ma¤aza vitrin ›ﬂ›kland›rmalar›, kat ›ﬂ›kland›rmalar›, klimalar, havaland›rma gibi
elektrikle çal›ﬂan sistemlerden dolay› yo¤un kablolara
ihtiyaç vard›r. Bu da birçok kablonun bir araya gelmesi
nedeniyle hem a¤›r, hem de ›s› yönünden riskli bir ortama
yol açar. Bu tip iﬂyerlerinde kablolar standartlar›na uygun
ve en kaliteli olanlar aras›ndan seçilmeli ve a¤›rl›klar›n›
taﬂ›yacak çelik kablo kanallar›n içinde da¤›t›m› yap›lmal›d›r.
Bu çelik kanallar, yap›ya taﬂ›yacaklar› kablo yüküne göre
çok dikkatli sabitlenmelidir.
Di¤er Ayd›nlatma Elemanlar›
Evlerimizde, okullarda ve di¤er yerlerde kullan›lan bant
armatürler içindeki floresan lambalar sars›nt› s›ras›nda
bulunduklar› duydan ç›kt›klar›nda aﬂa¤› do¤ru düﬂmektedir. Özellikle okullarda bu tip bant armatürler fazlaca kullan›l›r. Sars›nt› s›ras›nda kolayca duydan ç›kan floresan
ampullerin ö¤rencilerin kafas›na düﬂmemesi için kablo
ba¤› gibi basit bir yard›mc› malzemenin kullan›lmas› dahi
yeterli olabilir. Floresan yerine korunakl› düzeneklere
sahip armatürlerin kullan›lmas› daha güvenli olacakt›r.
Son zamanlarda kullan›m› artan estetik amaçl› ayakl›
ayd›nlatma elemanlar›, yüksek watl› ampulleri nedeniyle
fazla ›s›n›p kolayca devrilebileceklerinden, sars›nt› s›ras›nda
kumaﬂ gibi malzemelerle temas edip yang›na sebep olabilirler. Bu nedenle, bu tip ayd›nlatma elemanlar›n›n metal
düzeneklerle yak›n›ndaki duvarlara sabitlenmesi gerekir.
Ayr›ca asma tavan sistemleri içinde bulunan ayd›nlatma
elemanlar›n›n a¤›rl›klar› asma tavan sistemine b›rak›lmamal›, bu tip ayd›nlatma elemanlar› yap›ya sabitlenmelidir.
Camdan yap›lm›ﬂ abajur gibi ayd›nlatma elemanlar›n›n da
bulundu¤u masaya sabitlenmesi gerekir.
Asl›nda ayd›nlatma elemanlar›nda hafif aksesuvarl› olanlar›n› tercih etmek en iyi çözümlerden biri olacakt›r.

Is›tma Sistemleri
K›ﬂ›n bulundu¤umuz ortamlar› ›s›tmak için kulland›¤›m›z
kömürlü veya odunlu sobalar, elektrikle çal›ﬂan ›s›t›c›lar,
deprem s›ras›nda kayarak, devrilerek veya düﬂerek
çevresindeki insanlar› yaralayabilir. En önemlisi, yang›na yol
açarak yaral› ve ölü say›s›n›n artmas›na neden olabilir.
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Elektrikli Is›tma Sistemleri
Elektrikle çal›ﬂan ›s›tma sistemlerinin en önemli tehlikesi,
devrilerek yang›na sebep olabilmeleridir. Dolay›s›yla, bu
›s›tma sistemlerinin deprem s›ras›nda devrilmelerini
engelleyecek bir boyuta veya devrildiklerinde elektrik
enerjisini kesecek bir devreye sahip olmalar›, karﬂ›laﬂ›labilecek riskleri azaltacakt›r. Örne¤in, yüksek ve
kolayca devrilebilecek bir boyuttaki elektrikli ›s›tma sistemi yerine daha alçak ve geniﬂ boyutlu olanlar›n› seçmek
bu tip elemanlar›n sars›nt› s›ras›nda devrilmelerini
zorlaﬂt›racakt›r.
Elektrikli ›s›tma sistemleri bazen masa veya tezgâh
üzerinde kullan›lmaktad›r. Buralarda kolayl›kla düﬂüp
kayacaklar› düﬂünüldü¤ünde, bu sistemlerin yer seviyesinde kullan›lmas›n›n daha iyi sonuç verece¤i kesindir.
Yap›ya sabitlenerek kullan›lan ›s›tma sistemlerinin tercih
edilmesi bu tip cihazlardan kaynaklanacak riskleri en aza
indirecektir. Bu tip ›s›tma sistemleri yak›n çevrelerindeki
kolayca tutuﬂabilecek perde, koltuk, hal› gibi eﬂyalardan
uzak tutulmal›d›r.
Kat› Yakacak Kullan›lan Is›tma Sistemleri
Do¤algaz›n olmad›¤› evlerde kömür ve odun gibi kat› yakacaklarla çal›ﬂan sobalar›n kullan›m› oldukça fazlad›r.
Deprem s›ras›nda bu tip sobalar›n kolayca devrilerek
yang›na neden oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Kat› yak›t sobalar›
mümkün oldu¤u kadar bacaya yak›n kurulmal›, boruyla
ba¤lant›l› oldu¤u yerden bir tane ve en az iki metre arayla
olacak ﬂekilde özel kelepçeler yard›m›yla duvara sabitlenmelidir.
Duvara yak›n sobalar esnek metal ﬂeritler yard›m›yla
çevresi uygun yerlerinden bir buçuk tur att›r›larak üstünden ve alt›ndan en yak›n duvara sabitlenir. Ortada bulunan
kat› yak›t sobalar›n›n sabitlenmesi ise çok geçerli olmayan
birkaç yöntemle yap›labilir. Ancak do¤ru olan, sobalar›n
kenarda, duvara ve bacaya en yak›n yerde kullan›lmas›d›r.
Kat› yak›t sobalar›n›n kullan›lmas›nda en önemli konulardan biri de ç›k›ﬂ yollar›n› engellemeyecek ﬂekilde düzenlenmeleridir. Ayr›ca sobalar›n kapaklar› sürekli kapal›
olmal› ve gerekli olmad›kça üzerlerinde bir ﬂey
piﬂirilmemelidir.
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Tüpler
Evlerimizde ›s›nma ve piﬂirme için kullan›lan 12 kg’l›k ev
tipi tüpler, hastanelerimizde sa¤l›k amaçl› kullan›lan 45
kg’l›k sanayi tipi tüpler, iﬂyerlerinde üretim amaçl›
kullan›lan 25 veya 45 kg’l›k sanayi tipi tüpler, deprem
s›ras›nda devrilerek veya kayarak gaz kaça¤›na ve
ard›ndan yang›n veya canl›lar›n zehirlenmesi gibi ikincil
risklere sebep olabilir. Bu yüzden ﬂu noktalara dikkat
edilmelidir:
Ev tipi tüpler için;
•

•
•

•
•
•
•

LPG tüpü ile cihaz› ba¤layan hortumun dedantör
(regülatör) ve cihaza ba¤lant›lar› kesinlikle kelepçeyle
yap›lmal›d›r.
Hortumun boyunun 125-150 cm aras›nda olmas›na
dikkat edilmelidir.
Ba¤lant› hortumu s›k s›k kontrol edilmeli, eskiyen,
yumuﬂayan, sertleﬂen ve yap›m y›l›ndan üç y›l sonra
kullan›lan hortumlar de¤iﬂtirilmelidir.
Cihaz›n yan›nda kolay tutuﬂabilir maddeler (plastik
perde ve örtü gibi) bulundurulmamal›d›r.
LPG sobas› uyurken ve 30 m3’ten küçük hacimli
yerlerde kullan›lmamal›d›r.
LPG yakan cihazlar az havalanan küçük hacimli bir
yerde bulunuyorsa buras› s›k s›k havaland›r›lmal›d›r.
En önemlisi, tüpler bulunduklar› en yak›n yüzeye dokuma
kay›ﬂlar yard›m›yla sabitlenmelidir.

Sanayi tipi tüpler konusunda en büyük risk, düﬂme
esnas›nda bas›nç kontrol cihaz›n›n k›r›lmas›, yeni bir
bas›nç dengeleme cihaz›n›n geliﬂine kadar iﬂ kayb›na
neden olmas›d›r.
Bu tip tüpler hastanelerde deprem sonras› en çok gerekecek elemanlardand›r. Baz› hastalar yo¤un bir ﬂekilde oksijen gaz›na ihtiyaç duyacakt›r.
Tüpler, kendisine yak›n yüzeylere en az iki noktadan olmak
üzere sabitlenmelidir. Bunu yaparken gerekirse metal zincir
yerine dokuma kay›ﬂ kullan›labilir. Bu tip tüplerin depolanmas› veya dolular›yla de¤iﬂimi s›ras›nda da ayn› yollar
denenebilir. Tüplere yak›n yerlerde ev tipi 6 kg’l›k bir yang›n
söndürme tüpü bulundurulmal›d›r.
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ORTAK KULLANILAN ALANLARDA
YAPISAL OLMAYAN R‹SKLER
Yap›sal olmayan riskler sadece evlerimizde de¤il çal›ﬂt›¤›m›z, okudu¤umuz, günlük yaﬂant›m›zda
u¤rad›¤›m›z mekânlarda da söz konusudur. Depreme nerede yakalanaca¤›m›z› kestirmemiz mümkün
olmad›¤›ndan, yap›sal olmayan risklerin her ortamda azalt›lmas› önem kazanmaktad›r. Bir depremde
hastaneler ve okullar mutlak surette ayakta kalmal› ve hasar görmemelidir. Yap›sal olmayan risklerden ar›nd›r›lm›ﬂ bir hastane veya okul, depremden sonra k›sa sürede hizmet verebilir hale gelecektir.

Okullar
Okullarda çok say›da yap›sal olmayan eleman bulunur. Özellikle s›n›flarda duvarlarda as›l›
cam panolar, kürsüler, cam kapakl› dolaplar, projeksiyon cihazlar› gibi eﬂyalar yap›sal
olmayan riskleri oluﬂturur. Ayr›ca fen, fizik biyoloji ve kimya laboratuvarlar›nda bulunan
kimyasallar, cam eﬂyalar, bilgisayar laboratuvarlar›ndaki elektronik cihazlar önemli zararlara
yol açabilir. Bütün bu riskleri önceki bölümlerde anlat›lan genel kurallara ve uygulamalara
göre azaltabilir, böylece okullar›n depremlerden en az zararla ç›kmas›n› sa¤layabiliriz.

Hastaneler
Deprem sonras›nda en fazla ihtiyaç duyulan kurumlar›n baﬂ›nda hastaneler gelir. Hastanelerin
yap›sal sorunlardan mümkün oldu¤unca ar›nd›r›lm›ﬂ olmas› ve yap›sal hasarlar nedeniyle
iﬂlevselli¤ini yitirmemesi gerekirken, geçmiﬂte yaﬂanan büyük depremlerde yap›sal olmayan
zararlar nedeniyle de afetlerde kullan›lamaz hale geldikleri görülmüﬂtür.
Hastanelerde yap›sal olmayan elemanlar›n say›s› oldukça fazlad›r. Özellikle büyük t›bbi cihazlar, cam
eﬂyalar, cam dolaplar, hasta yataklar›, ilaç ask›lar›, ecza dolaplar›, laboratuvar malzemeleri, tezgâh
üstündeki cam eﬂyalar, mikroskoplar yap›sal olmayan riskleri oluﬂturur. Deprem s›ras›nda özellikle
cam dolaplar›n devrilmesi, serum gibi s›v› içeren eﬂyalar›n k›r›lmas›, ecza dolaplar›n›n devrilmesi
hem yaralanma oranlar›n› art›racak hem de tahliyeyi etkileyecektir. Hasta yataklar›n›n tekerlekli
olmas› deprem s›ras›nda hareket etmelerine ve insanlara çarparak zarar vermelerine yol açabilecektir. Bütün bu riskler bir uzman denetiminde uygun malzeme ve yöntemlerle azalt›lmal›d›r.

Sosyal Etkinlik Alanlar›
Sosyal etkinlik alanlar› olan al›ﬂveriﬂ merkezleri, kültürel mekânlar, spor merkezleri gibi nüfus
yo¤unlu¤u fazla yerler depremde ciddi zararlara yol açabilir. Yap›sal olmayan elemanlar›n yo¤unlukla gözlendi¤i bu alanlarda özellikle büyük cam vitrinler, tezgâhlar, eﬂyalar, tehlikeli maddeler deprem
s›ras›nda zarar›n büyük boyutlara ulaﬂmas› sonucunu do¤urur. Sosyal etkinlik alanlar›nda yap›sal
olmayan risklerin azalt›lmas› çal›ﬂmalar›, belirlenen tehlike ve risklere göre yap›lmal›, kullan›lacak
ekipmanlar›n seçimi, uygulamalar bu konuda uzman kiﬂiler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmelidir.

D›ﬂ Mekân
Yap›sal olmayan riskler, yaﬂad›¤›m›z mekânlar›n d›ﬂ›na, soka¤a ç›kt›¤›m›zda da karﬂ›m›za ç›kar.
Binalar›n d›ﬂ›na yerleﬂtirilmiﬂ tabelalar, klimalar, reklam panolar›, d›ﬂ mekân camlar›, uydu antenleri, as›l› duran çiçekler, kiremitler, bacalar gibi eﬂyalar sa¤lam bir ﬂekilde monte edilmediklerinde
risk oluﬂturur. Bütün bu eﬂyalar uygun yöntemlerle s›k›ca sabitlenmeli veya mümkün ise çevreye risk
oluﬂturmayacak ﬂekilde yerleri de¤iﬂtirilmelidir. Bu konuda da bir uzmandan destek al›nabilir.
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