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Son zamanlarda İstanbul’da meydana gelen depremler şeh�r genel�nde büyük b�r
korkuya sebep oldu. NG Araştırma ş�rket� de İstanbulluların depreme ne kadar
hazırlıklı olduğunu öğrenmek �ç�n b�r araştırma yaptı. Bu çalışma 26 Kasım – 15
Aralık 2019 tar�hler� arasında www.bender�mk�.com onl�ne kamuoyu araştırması
platformunda yapıldı. 15 yaş üzer� ve İstanbul genel�nde 2160 k�ş�n�n katılımı �le
gerçekleşt�r�len araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar b�r hayl� �lg�nç.

Deprem bilgimiz

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.
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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

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.
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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.

Çorlu Otelleri

₺198

Siteye Gidin

Marmaris Otelleri

₺90

Siteye Gidin

Bursa Otelleri

₺109

Siteye Gidin

Ucuz Uçak Bilet Sorgulama

Yen� Soluk

Öncek� Haber

Park�nson taraması hastaların yaşam
konforunu artırıyor

https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C32-yQw0rXqTKFsStbKO1qPAN3v6xrlvEkIbRjwqWgs2FiBYQASCwtcJMYJmGoIaAIqABsLqh1wPIAQmpArg3jwVShLI-qAMByANKqgTrAU_QiTSZTs8DpcrhssO1QYQm8f6S02TRTKjb1f7Y2HEOO6YbUKZGujOjLUPdc9T7B5giJFjOQV5msOiDP_JF5tQStIvlc0xuA6gyJ4MNoMvlXHxlnfuQ-N0mZyUYwAK-Wf0i-YdE7p0FXlNnHzKdOT8iLEuzXk3nnZWZGZ5ZhUoCsRfX2tBBL9G5xEM24Oe-LRozt6m5LeQxzJO9NNACGJGtnpEc22ZOQ8xvNKXs9ziy9YAxLCEkPZ0DWVQBYtbLG63cS0JjvP1I70eSacnTp_sXp9Ep9nYIaI1f5rJPaRGD_UZyZvf8m5HmOqzABLmZ8JqqAvoFBgglEAEYAKAGLoAHhKK3d6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAMAIAdIIBwiMYxABGB6ACgGQCwPICwHYEwyIFAI&ae=1&num=1&sig=AOD64_3xgfhLlM_a-Feskg4qo94yrkWBjg&client=ca-pub-2236911255871405&adurl=https://www.kayak.com.tr/semi/gdntext/hotel_destination/66492/tr.html%3Faid%3D80050130105%26tid%3D%26locp%3D1012799%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D391821447583%26pid%3Dyenisoluk.com%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI5PeE2cac5wIVxBYbCh2jGgreEAEYASABEgKyRPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C32-yQw0rXqTKFsStbKO1qPAN3v6xrlvEkIbRjwqWgs2FiBYQASCwtcJMYJmGoIaAIqABsLqh1wPIAQmpArg3jwVShLI-qAMByANKqgTrAU_QiTSZTs8DpcrhssO1QYQm8f6S02TRTKjb1f7Y2HEOO6YbUKZGujOjLUPdc9T7B5giJFjOQV5msOiDP_JF5tQStIvlc0xuA6gyJ4MNoMvlXHxlnfuQ-N0mZyUYwAK-Wf0i-YdE7p0FXlNnHzKdOT8iLEuzXk3nnZWZGZ5ZhUoCsRfX2tBBL9G5xEM24Oe-LRozt6m5LeQxzJO9NNACGJGtnpEc22ZOQ8xvNKXs9ziy9YAxLCEkPZ0DWVQBYtbLG63cS0JjvP1I70eSacnTp_sXp9Ep9nYIaI1f5rJPaRGD_UZyZvf8m5HmOqzABLmZ8JqqAvoFBgglEAEYAKAGLoAHhKK3d6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAMAIAdIIBwiMYxABGB6ACgGQCwPICwHYEwyIFAI&ae=1&num=1&sig=AOD64_3xgfhLlM_a-Feskg4qo94yrkWBjg&client=ca-pub-2236911255871405&adurl=https://www.kayak.com.tr/semi/gdntext/hotel_destination/66492/tr.html%3Faid%3D80050130105%26tid%3D%26locp%3D1012799%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D391821447583%26pid%3Dyenisoluk.com%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI5PeE2cac5wIVxBYbCh2jGgreEAEYASABEgKyRPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7S7WQw0rXqTKFsStbKO1qPAN3v6xrlvEkIbRjwqWgs2FiBYQASCwtcJMYJmGoIaAIqABsLqh1wPIAQmpArg3jwVShLI-qAMByANKqgTrAU_QiTSZTs8DpcrhssO1QYQm8f6S02TRTKjb1f7Y2HEOO6YbUKZGujOjLUPdc9T7B5giJFjOQV5msOiDP_JF5tQStIvlc0xuA6gyJ4MNoMvlXHxlnfuQ-N0mZyUYwAK-Wf0i-YdE7p0FXlNnHzKdOT8iLEuzXk3nnZWZGZ5ZhUoCsRfX2tBBL9G5xEM24Oe-LRozt6m5LeQxzJO9NNACGJGtnpEc22ZOQ8xvNKXs9ziy9YAxLCEkPZ0DWVQBYtbLG63cS0JjvP1I70eSacnTp_sXp9Ep9nYIaI1f5rJPaRGD_UZyZvf8m5HmOqzABLmZ8JqqAvoFBgglEAEYAaAGLoAHhKK3d6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAMAIAtIIBwiMYxABGB6ACgGQCwPICwHYEwyIFAI&ae=1&num=1&sig=AOD64_3LHyPaig1IfDFAvdM_tK7mlXBBWQ&client=ca-pub-2236911255871405&adurl=https://www.kayak.com.tr/semi/gdntext/hotel_destination/45831/tr.html%3Faid%3D80050130105%26tid%3D%26locp%3D1012799%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D391821447583%26pid%3Dyenisoluk.com%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI5PeE2cac5wIVxBYbCh2jGgreEAEYASACEgKcYvD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C2cakQw0rXqTKFsStbKO1qPAN3v6xrlvEkIbRjwqWgs2FiBYQASCwtcJMYJmGoIaAIqABsLqh1wPIAQmpArg3jwVShLI-qAMByANKqgTrAU_QiTSZTs8DpcrhssO1QYQm8f6S02TRTKjb1f7Y2HEOO6YbUKZGujOjLUPdc9T7B5giJFjOQV5msOiDP_JF5tQStIvlc0xuA6gyJ4MNoMvlXHxlnfuQ-N0mZyUYwAK-Wf0i-YdE7p0FXlNnHzKdOT8iLEuzXk3nnZWZGZ5ZhUoCsRfX2tBBL9G5xEM24Oe-LRozt6m5LeQxzJO9NNACGJGtnpEc22ZOQ8xvNKXs9ziy9YAxLCEkPZ0DWVQBYtbLG63cS0JjvP1I70eSacnTp_sXp9Ep9nYIaI1f5rJPaRGD_UZyZvf8m5HmOqzABLmZ8JqqAvoFBgglEAEYAqAGLoAHhKK3d6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAMAIA9IIBwiMYxABGB6ACgGQCwPICwHYEwyIFAI&ae=1&num=1&sig=AOD64_1iclHFXTE4D-SyqY5HYLyOIUPUhw&client=ca-pub-2236911255871405&adurl=https://www.kayak.com.tr/semi/gdntext/hotel_destination/19807/tr.html%3Faid%3D80050130105%26tid%3D%26locp%3D1012799%26loci%3D%26n%3Dd%26d%3Dc%26fid%3D%26cid%3D391821447583%26pid%3Dyenisoluk.com%26aceid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI5PeE2cac5wIVxBYbCh2jGgreEAEYASADEgKJLvD_BwE
https://yenisoluk.com/yazar/yenisoluk
https://yenisoluk.com/parkinson-taramasi-hastalarin-yasam-konforunu-artiriyor
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CfLooQg0rXuyGAdenbJbBuugFjJq1slv0-rDCtgu_4R4QASCwtcJMYJmGoIaAIqABv4qQigPIAQKpAnNRSX9Bbg0-qAMByAPJBKoE6QFP0Pkp_wGtO4RgK05kGCxbWWpc6YSu-BAfrXs7AKjgqOICSXo1N5taVFiD0fdw-qN8lcgOAi6IIlPkiO7rv3cUgJg0R16vmODoNtqHKRr0Q5bgu6uTAk3PJrYfRDdpdcFwmqe5geZY_eiD-3OAN1LNJ8Ndm44Q9LN3RK7QVSwWBfPozAvuV5sj0KQO2coGIATNHDU3igm4W4I-X4xHRE55d79O-JSesCLw2tFMyMsiYX8pQSp8oFj_Y6bqaJcTzPtqxABrmXpqZSza_OTAnKg5H_cPZsBgZ8qIC1W7gQSai6hijmS0_72_scAEzbOJvsYCoAYCgAep9e91qAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAcIjGMQARgesQnATrZC85hJ_oAKAcgLAdgTDQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_3qT5zsyybwLIMZv_r_hD5ps2JRSQ&client=ca-pub-2236911255871405&nb=17&adurl=https://www.tr.playblackdesert.com/intro/Guardian%3FADcampaign%3Dguardian_update%26ADSource%3Dgoogle%26ADTrackerName%3D200122%26ADMedium%3Dgoogle%26ADContent%3Dgdn_pc%26gclid%3DEAIaIQobChMI7K-y2Mac5wIV1xMbCh2WoA5dEAEYASAAEgI53fD_BwE%23utm_campaign%3Dguardian_update%26utm_source%3Dgoogle%26utm_term%3D200122%26utm_medium%3Dgoogle%26utm_content%3Dgdn_pc

