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Hakkımızda Künye Reklam Gizlilik İletişim D�l� Seç�n ▼ Aranacak kel�me... ARA

ÇEVRE HASTANESİ "Yılın CEO'su" Mehmet T. Nane seç�ld�! İstanbul Haval�manı'ndan DHMİ'ye Ek Ödeme Kanal İstanbul projes�ne 40 k�lometre satılık
araz�!

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

ANA SAYFA HAVACILIK DHMİ HABER TAV HABER TGS HABER HAVAŞ HABER ÇELEBİ HABER AIRPORT VİDEO HABER

İstanbul'u Korkutan Deprem

21 Ocak 2020 Salı, 07:34

Zorunlu trafik ,Kasko, Konut ve iş yeri, Sigortası hakkında bilgi almak ya da poliçe yaptırmak
için uzman kadrosuyla Türkiye'nin her yerinde hizmet veren MERKA Anadolu Sigorta
Hizmetleri'ne aşağıdaki iletişim bilgilerinden 7/24 ulaşabilirsiniz. Tel : 0212 570 13 83- 0533
815 20 13

Son zamanlarda İstanbul’da meydana gelen depremler şehir genelinde büyük bir korkuya sebep oldu. NG
Araştırma şirketi de İstanbulluların depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu öğrenmek için bir araştırma yaptı.
Bu çalışma 26 Kasım – 15 Aralık 2019 tarihleri arasında www.benderimki.com online kamuoyu araştırması
platformunda yapıldı. 15 yaş üzeri ve İstanbul genelinde 2160 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırma
sonucunda ulaşılan sonuçlar bir hayli ilginç.
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Uçuş kurallarına uymayanlara
kesilen cezalar da artıyor

Yusuf Zengin
Yerli ve milli projelere katkımız ne
kadar?

Çetin Özbey
Bu Ne Tür Bir Sendika (?) Bu Nasıl
Bir Patron (?)

Dr. Mustafa Üzeyir
S İ N Ü Z İ T

Faik Kaptan
DİŞ KİRASI VE MEVLANA…

Dr. Suat Sarı
Etiyopya

Depremin yaşandığı andan itibaren özellikle medya kanalları başta olmak üzere tüm uzmanlar, bu konuda
ne gibi önlemler alınması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Katılımcılara deprem anında yapılması
gerekenler hakkında ne kadar bilgiye sahip oldukları sorulduğunda %46’sı televizyon/radyo gibi yayın
organlarından uzmanları dinlediklerini, diğer %46’sı ise bu konu üzerinde araştırma yaptığını veya bir
eğitime katıldığını belirtti. Bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanların oranı ise %8. Sonuçlara göre
medya kuruluşlarının halkı bilgilendirmedeki rolü ve etkinliği oldukça yüksek.

Evlerin depreme dayanıklılığı

Araştırmaya katılan her 10 kişiden 4’ü evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu düşünürken, 3’ü
evinin depreme dayanıklı olmadığını düşünüyor. Kalan 10 kişiden 3’ü ise bu konu hakkında bir bilgiye sahip
olmadığını söylüyor.

Deprem sigortası

Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı deprem sigortasının bulunmadığını belirtti. Deprem sigortası
yaptıran her 5 kişiden 2’si son 5 sene içerisinde, diğer 3’ü ise 5 yıldan daha uzun süredir sigorta
yaptırdıklarını belirtti. Deprem sigortası bulunan katılımcıların yaklaşık yarısı deprem sonrası sigortadan
yararlanmak için, geri kalan kesim ise fatura açtırma veya tapu işlemlerini gerçekleştirebilme gibi
zorunluluklardan bu sigortayı yaptırdıklarını ifade etti.

Toplanma alanı

Deprem anında kendini güvende hissettiği yerler sorulduğunda, araştırmaya katılanların %85’i açık hava
alanlarında bulunmayı tercih etti. Geri kalan %15’lik kısım ise evlerinde güvende olduklarını düşünüyor.

Katılımcılara evlerinin yanında deprem sonrası toplanma alanı olup olmadığı sorulduğunda ise çarpıcı
sonuçlar çıktı. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 5’i evlerinin yakınında toplanma alanı olduğunu, 3’ü
olmadığını belirtti. Her 10 kişiden 2 kişi ise bu konuda bilgisi olmadığını belirtti.

Deprem öncesi alınan önlemler

Bilindiği üzere deprem ne zaman başımıza geleceğini bilmediğimiz bir doğal afet. Bu nedenle katılımcılara,
deprem yaşanmadan önce aldıkları önlemlerin listesi soruldu. Araştırmaya katılanların %45’i deprem
çantası hazırladıklarını, %40’ı deprem anında evlerinde düşme olasılığı bulunan eşyaları sabitlediklerini,
%41’i deprem ile ilgili detaylı araştırma yaptıklarını belirtirken, %20’si herhangi bir hazırlık yapmadığını
söyledi.

Katılımcılara deprem çantalarının içerisinde mutlaka bulunması gereken ürünler sorulduğunda cevaplar şu
şekilde oldu: ilk yardım malzemeleri (%90), el feneri (%89), kolay bozulmayacak yiyecekler (%83), düdük
(%82) ve su (%82).

Bölgelerin deprem derecesi

Hemen hemen herkesin dilinde olan ‘Büyük İstanbul Depremi’ cümlesinden yola çıkarak katılımcılara
yaşadıkları yerin kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu soruldu. Verilen cevaplara göre katılımcıların yarısı
yaşadıkları yerin ne kadar güvenli olduğunu bilmiyor. Her 4 kişiden 1’i ise bulundukları bölgenin 1. derece
deprem bölgesi olduğunu belirtirken, kalan kesim ise 2. veya 3. derece deprem bölgesinde yaşadığını
belirtti.

Deprem anında yapılması gerekenler

Katılımcıların %15’i deprem olduğu anda binayı terk etmek gerektiğini düşünüyor. Fakat uzmanlar deprem
anında bina içinde fazla hareket edilmemesini öneriyor ve depremin hemen ardından bina dışına çıkılması
gerektiğini belirtiyorlar. Bu nedenle deprem anında bulunulan yerde güvenliği sağlamak öncelikli adım
olmalı.

Araştırmada elde edilen veriler gösteriyor ki her 5 kişiden 1’i deprem sırasında cenin pozisyonu alarak
depremin geçmesini beklemeyi düşünüyor. Bu yöntem DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından
güvenli duruş pozisyonları arasında kabul ediliyor. Diğer taraftan her 3 kişiden 1’i sabit, dayanıklı ve büyük
hacimli eşyaların yanına sığınarak hayat üçgeni oluşturmayı düşünüyor.

Deprem ve kader
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AIRPORT VİDEO HABER

THY TEKNİK

PEGASUS HABERLERİ

TUSAŞ HABERLERİ

Araştırmanın sonuçlarına göre her 5 kişiden 3’ü deprem yaşama olasılığını kader olarak görüyor.

Bugüne kadar yaşadıkları en yüksek deprem şiddeti sorulduğunda her 3 kişiden 2’si 6 ve üzeri büyüklükte
deprem yaşarken, diğer 1’i ise 4-6 aralığında deprem yaşadığını ifade etti.

Deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri detaylı öğrenmek için aşağıdaki linklere tıklayarak
AFAD resmî sitesine ulaşabilirsin. Depremle ilgili bilgini artırıp önlemlerini alarak hem kendini hem de
sevdiklerini daha fazla güvence altına alabilirsin.

 

video Demir,HGK-83 mühimmatı seri
üretime hazır

video THY Teknik Rozet töreni video Boeing 737-800 tipi uçağın
kabini dumanla kaplandı!

video Miami Havalimanı'nda fazla
bagaj krizi!

video Uçakta yolcularda virüs
taraması başladı!

video İstanbul Havalimanı Kulesinde
neler yaşanıyor?

THY Teknik A.Ş İş ilanı başvuru
şartları

THY Teknik A.Ş. personel arıyor! Turkishtechnic İşe alım süreci!

Teknik A.Ş.Bakım ve Onarım
Hizmetleri dalında ödül!

Turkish Technic -Kabiniçi Bakım
Personeli arıyor!

Öğrenciler Turkish Technic Tesislerini
gezdi

"Yılın CEO'su" Mehmet T.
Nane seçildi!

Pegasus'un Yeni A320neo
uçakları Hamburg

Pegasus'un Helsinki
uçuşları başlıyor

Kıbrıs uçuşları 9 TL +
vergilerle satışta!

Pegasus, 2020
beklentilerini açıkladı!

Pegasus Havayolları'ndan
hangar kararı

video ATAK helikopterimiz
gökyüzündeki gururumuz

ASELSAN İLE TUSAŞ ORTAK
GELİŞTİRİYOR

ASELSAN'de 4 ayrı proje
için imza atıldı

Temel Kotil 2500
Mühendis işe alındı

Yerli süpersonik İHA
geliyor

Temel Kotil, 2019 şirket
için "bereketli" bir yıl

Temel Kotil,Test tesisi için
sözleşme imzaladık

Teknopark İstanbul'da bin
600'ün üzerinde milli

http://www.gokyuzuhaberci.com/video-galeri.php
http://www.gokyuzuhaberci.com/kategori.php?cat=68
http://www.gokyuzuhaberci.com/go.php?id=138
http://www.gokyuzuhaberci.com/kategori.php?cat=50
http://www.gokyuzuhaberci.com/kategori.php?cat=59
http://www.gokyuzuhaberci.com/go.php?id=141
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gokyuzuhaberci.com%2Fistanbul-u-korkutan-deprem-54619.html&t=%C4%B0stanbul%27u%20Korkutan%20Deprem
http://twitter.com/home?status=%C4%B0stanbul%27u%20Korkutan%20Deprem%20http%3A%2F%2Fwww.gokyuzuhaberci.com%2Fistanbul-u-korkutan-deprem-54619.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=54657
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=54640
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=54639
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=54622
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=54621
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=54587
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=54290
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=54036
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=53823
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=53822
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=53621
http://www.gokyuzuhaberci.com/haber.php?id=53348
http://www.gokyuzuhaberci.com/yilin-ceo-su-mehmet-t-nane-secildi-54650.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/pegasus-un-yeni-a320neo-ucaklari-hamburg-fabrikasi-nda-54573.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/pegasus-un-helsinki-ucuslari-basliyor-54480.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/kibris-ucuslari-9-tl-vergilerle-satista-54459.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/pegasus-2020-beklentilerini-acikladi-54457.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/pegasus-havayollari-ndan-hangar-karari-54413.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/video-atak-helikopterimiz-gokyuzundeki-gururumuz-54661.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/aselsan-ile-tusas-ortak-gelistiriyor-54585.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/aselsan-de-4-ayri-proje-icin-imza-atildi-54458.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/temel-kotil-2500-muhendis-ise-alindi-54122.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/yerli-supersonik-iha-geliyor-54007.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/temel-kotil-2019-sirket-icin-bereketli-bir-yil-oldu-53953.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/temel-kotiltest-tesisi-icin-sozlesme-imzaladik-53882.html
http://www.gokyuzuhaberci.com/teknopark-istanbul-da-bin-600-un-uzerinde-milli-proje-53714.html

