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İstanbul’u korkutan
deprem
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
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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
(http://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 b lg m z
Deprem n yaşandığı andan t baren özell kle medya
kanalları başta olmak üzere tüm uzmanlar, bu
konuda ne g b önlemler alınması gerekt ğ ne da r
açıklamalarda bulundu. Katılımcılara deprem
anında yapılması gerekenler hakkında ne kadar
b lg ye sah p oldukları sorulduğunda %46’sı
telev zyon/radyo g b yayın organlarından
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uzmanları d nled kler n , d ğer %46’sı se bu konu
üzer nde araştırma yaptığını veya b r eğ t me
katıldığını bel rtt . Bu konu hakkında yeterl b lg ye
sah p olmayanların oranı se %8. Sonuçlara göre
medya kuruluşlarının halkı b lg lend rmedek rolü ve
etk nl ğ oldukça yüksek.
Evler n depreme dayanıklılığı
Araştırmaya katılan her 10 k ş den 4’ü ev n n
deprem yönetmel ğ ne uygun olduğunu
düşünürken, 3’ü ev n n depreme dayanıklı
olmadığını düşünüyor. Kalan 10 k ş den 3’ü se bu
konu hakkında b r b lg ye sah p olmadığını
söylüyor.
Deprem s gortası
Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı deprem
s gortasının bulunmadığını bel rtt . Deprem
s gortası yaptıran her 5 k ş den 2’s son 5 sene
çer s nde, d ğer 3’ü se 5 yıldan daha uzun süred r
s gorta yaptırdıklarını bel rtt . Deprem s gortası
bulunan katılımcıların yaklaşık yarısı deprem
sonrası s gortadan yararlanmak ç n, ger kalan
kes m se fatura açtırma veya tapu şlemler n
gerçekleşt reb lme g b zorunluluklardan bu
s gortayı yaptırdıklarını fade ett .
Toplanma alanı
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Deprem anında kend n güvende h ssett ğ yerler
sorulduğunda, araştırmaya katılanların %85’ açık
hava alanlarında bulunmayı terc h ett . Ger kalan
%15’l k kısım se evler nde güvende olduklarını
düşünüyor.
Katılımcılara evler n n yanında deprem sonrası
toplanma alanı olup olmadığı sorulduğunda se
çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmaya katılan her 10
k ş den 5’ evler n n yakınında toplanma alanı
olduğunu, 3’ü olmadığını bel rtt . Her 10 k ş den 2
k ş se bu konuda b lg s olmadığını bel rtt .
Deprem önces alınan önlemler
B l nd ğ üzere deprem ne zaman başımıza
geleceğ n b lmed ğ m z b r doğal afet. Bu nedenle
katılımcılara, deprem yaşanmadan önce aldıkları
önlemler n l stes soruldu. Araştırmaya katılanların
%45’ deprem çantası hazırladıklarını, %40’ı
deprem anında evler nde düşme olasılığı bulunan
eşyaları sab tled kler n , %41’ deprem le lg l
detaylı araştırma yaptıklarını bel rt rken, %20’s
herhang b r hazırlık yapmadığını söyled .
Katılımcılara deprem çantalarının çer s nde
mutlaka bulunması gereken ürünler sorulduğunda
cevaplar şu şek lde oldu: lk yardım malzemeler
(%90), el fener (%89), kolay bozulmayacak
y yecekler (%83), düdük (%82) ve su (%82).
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Bölgeler n deprem dereces
Hemen hemen herkes n d l nde olan ‘Büyük
İstanbul Deprem ’ cümles nden yola çıkarak
katılımcılara yaşadıkları yer n kaçıncı derece
deprem bölges olduğu soruldu. Ver len cevaplara
göre katılımcıların yarısı yaşadıkları yer n ne kadar
güvenl olduğunu b lm yor. Her 4 k ş den 1’ se
bulundukları bölgen n 1. derece deprem bölges
olduğunu bel rt rken, kalan kes m se 2. veya 3.
derece deprem bölges nde yaşadığını bel rtt .
Deprem anında yapılması gerekenler
Katılımcıların %15’ deprem olduğu anda b nayı
terk etmek gerekt ğ n düşünüyor. Fakat uzmanlar
deprem anında b na ç nde fazla hareket
ed lmemes n öner yor ve deprem n hemen
ardından b na dışına çıkılması gerekt ğ n
bel rt yorlar. Bu nedenle deprem anında bulunulan
yerde güvenl ğ sağlamak öncel kl adım olmalı.
Araştırmada elde ed len ver ler göster yor k her 5
k ş den 1’ deprem sırasında cen n poz syonu
alarak deprem n geçmes n beklemey düşünüyor.
Bu yöntem DASK (Doğal Afet S gortaları Kurumu)
tarafından güvenl duruş poz syonları arasında
kabul ed l yor. D ğer taraftan her 3 k ş den 1’ sab t,
dayanıklı ve büyük hac ml eşyaların yanına
sığınarak hayat üçgen oluşturmayı düşünüyor.
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Deprem ve kader
Araştırmanın sonuçlarına göre her 5 k ş den 3’ü
deprem yaşama olasılığını kader olarak görüyor.
Bugüne kadar yaşadıkları en yüksek deprem
ş ddet sorulduğunda her 3 k ş den 2’s 6 ve üzer
büyüklükte deprem yaşarken, d ğer 1’ se 4-6
aralığında deprem yaşadığını fade ett .
Deprem önces nde ve sonrasında yapılması
gerekenler
Deprem önces nde ve sonrasında yapılması
gerekenler detaylı öğrenmek ç n aşağıdak l nklere
tıklayarak AFAD resmî s tes ne ulaşab l rs n.
Depremle lg l b lg n artırıp önlemler n alarak hem
kend n hem de sevd kler n daha fazla güvence
altına alab l rs n.

H bya Haber Ajansı
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