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Preamble
The overall aim of the TACTIC project is to increase preparedness to large-scale and cross-border
disasters amongst communities and societies in Europe. Therefore TACTIC based its work on the
state-of-the-art literature related to risk perception and preparedness, developed a self-assessment
both for organisations responsible for managing such different risks as flooding, earthquakes,
terrorism and epidemics as well as the general public exposed to these hazards. It also created a
catalogue of good practices in education and communication. Rather than taking a top-down
approach to preparedness, TACTIC pursues a collaborative project strategy by including different
user and stakeholder groups in the development, testing and validation of tools and materials
throughout the project by conducting four case studies focusing on terrorism, floods, pandemics and
earthquakes. This ensures that the outcomes of the project reflects the needs of end users and
ensures that the project’s outcomes have a life span after the project has officially ended.
All these findings and outputs are presented in an online learning platform which aims to ensure the
sustainability of the use of the projects outcomes after the project has come to an end.
This document provides the final Turkish versions of the self-assessment for the general public with
the aim of assessing their preparedness. This version is also included in the online platform TOSAP.
The online platform can be accessed by following this link: https://www.tacticproject.eu/tosap/
Contact person:
Christian Kuhlicke: christian.kuhlicke@ufz.de
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Terörizm
Giriş ekle

Sel
Giriş ekle

Salgın
Giriş ekle

Deprem
Giriş ekle

Nerede yaşıyorsunuz? (ülke)

Nerede yaşıyorsunuz? (ülke)

Nerede yaşıyorsunuz? (ülke)

Terör riskini nasıl algıladığınız ve toplumsal
hayata ne denli katılım sağladığınız
konusunda genel bir bakış edinmek istiyoruz.

Şimdi ise sel riskini nasıl algıladığınız ve
toplumsal hayata ne denli katılım sağladığınız
konusunda genel bir bakış edinmek istiyoruz.

Şimdi ise salgın riskini nasıl algıladığınız ve
toplumsal hayata ne denli katılım sağladığınız
konusunda genel bir bakış edinmek istiyoruz.

Şimdi ise deprem riskini nasıl algıladığınız ve
toplumsal hayata ne denli katılım sağladığınız
konusunda genel bir bakış edinmek istiyoruz.

Kendinizi terör riskiyle karşılaşmaya ne denli
açık hissediyorsunuz?

Kendinizi sel riskiyle karşılaşmaya ne denli açık
hissediyorsunuz?

Kendinizi salgın riskiyle karşılaşmaya ne denli
açık hissediyorsunuz?

Kendinizi deprem riskiyle karşılaşmaya ne denli
açık hissediyorsunuz?

1
Nerede yaşıyorsunuz? (ülke)
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1.
2.
3.
4.
5.
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Kendinizi gelecekteki bir terör saldırısı riskine
karşı ne denli hazırlıklı hissediyorsunuz?
1.
2.
3.
4.
5.

4

Hiçbir şekilde açık değilim
Açığım
Ne açığım ne açık değilim
Açık değilim
Hiçbir şekilde açık değilim

Evet
Hayır (7. soruya geçin)

Hiçbir şekilde açık değilim
Açığım
Ne açığım ne açık değilim
Açık değilim
Hiçbir şekilde açık değilim

1.
2.
3.
4.
5.

Hiçbir şekilde açık değilim
Açığım
Ne açığım ne açık değilim
Açık değilim
Hiçbir şekilde açık değilim

Kendinizi gelecekteki bir sel riskine karşı ne denli Kendinizi gelecekteki bir salgın riskine karşı ne
hazırlıklı hissediyorsunuz?
denli hazırlıklı hissediyorsunuz?

Çok iyi hazırlıklıyım
Hazırlıklıyım
Ne hazırlıklıyım ne hazırlıksızım
Hazırlıksızım
Hiçbir şekilde hazırlıklı değilim

Kişisel olarak bir terör saldırısının olumsuz etkilerini
deneyimlediniz mi (ör. gündelik hayatın aksaması)?
a)
b)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Çok iyi hazırlıklıyım
Hazırlıklıyım
Ne hazırlıklıyım ne hazırlıksızım
Hazırlıksızım
Hiçbir şekilde hazırlıklı değilim

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Hiçbir şekilde açık değilim
Açığım
Ne açığım ne açık değilim
Açık değilim
Hiçbir şekilde açık değilim

Kendinizi gelecekteki bir deprem olayı riskine
karşı ne denli hazırlıklı hissediyorsunuz?

Çok iyi hazırlıklıyım
Hazırlıklıyım
Ne hazırlıklıyım ne hazırlıksızım
Hazırlıksızım
Hiçbir şekilde hazırlıklı değilim

1.
2.
3.
4.
5.

Çok iyi hazırlıklıyım
Hazırlıklıyım
Ne hazırlıklıyım ne hazırlıksızım
Hazırlıksızım
Hiçbir şekilde hazırlıklı değilim

Kişisel olarak bir sel baskınının olumsuz etkilerini
deneyimlediniz mi (ör. gündelik hayatın aksaması)?

Kişisel olarak bir salgın olayının olumsuz etkilerini
deneyimlediniz mi (ör. gündelik hayatın aksaması)?

Kişisel olarak bir deprem olayının olumsuz etkilerini
deneyimlediniz mi (ör. gündelik hayatın aksaması)?

a)
b)

a)
b)

a)
b)

Evet
Hayır (7. soruya geçin)

Evet
Hayır (7. soruya geçin)

Evet
Hayır (7. soruya geçin)
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Son 10 yıl içerisinde kaç kez terör saldırısı
deneyimlediniz?
a)
b)
c)
d)

6

Bir kez
İki kez
İkiden fazla
Hiçbir zaman (9. soruya geçin)

Bir terör saldırısının negatif sonuçlarını yaşadınız
mı?
(gerekirse birden fazla yanıt verebilirsiniz)
a)
b)
c)
d)

e)

Hayır
Evet, ben veya bir aile ferdi maddi
hasar gördük (evime, sahip olduğum
mallara, vb.)
Evet, ben veya bir aile ferdi bedensel
zarar gördü (yaralanma)
Evet, ben veya bir aile ferdi psikolojik
sonuçlarını gördü (korku, depresyon
aile ferdinin/arkadaşların
kaybedilmesi, vb.)
Evet, ulaşımda veya altyapı
hizmetlerinde aksama, vb.

Son 10 yıl içerisinde kaç kez sel baskını
deneyimlediniz?
a)
b)
c)
d)

Bir kez
İki kez
İkiden fazla
Hiçbir zaman (9. soruya geçin)

Bir sel baskınının negatif sonuçlarını yaşadınız
mı?
(gerekirse birden fazla yanıt verebilirsiniz)
a) Hayır
b) Evet, ben veya bir aile ferdi maddi hasar
gördük (evime, sahip olduğum mallara,
vb.)
c) Evet, ben veya bir aile ferdi bedensel
zarar gördü (yaralanma)
d) Evet, ben veya bir aile ferdi psikolojik
sonuçlarını gördü (korku, depresyon aile
ferdinin/arkadaşların kaybedilmesi, vb.)
e) Evet, ulaşımda veya altyapı hizmetlerinde
aksama, vb.

Siz veya yaşadığınız toplumdaki bireyler son 10
yıl içerisinde kaç kez salgın olayı deneyimledi?
a)
b)
c)
d)

Bir kez
İki kez
İkiden fazla
Hiçbir zaman (9. soruya geçin)

Yaşadığınız salgın deneyimi bir insan hastalığımı
yoksa hayvan hastalığımı idi (hayvanlardan
insanlara geçen, örneğin Avian gribi (kuş gribi)
veya Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği
(SARS))? (gerekirse birden fazla yanıt
verebilirsiniz):
a) Hayır
b) Evet, ben veya aynı evde yaşadığım bir
aile ferdi hastalık olayının olumsuz
sonucunu kişisel olarak yaşadı
c) Evet, ben veya aynı evde yaşadığım bir
aile ferdi salgın olayının duygusal stresini
(korku, depresyon, vb.) kişisel olarak
yaşadı
d) Evet, ben veya aynı evde yaşadığım bir
aile ferdi insan hastalığı salgını olayının
verdiği maddi/ekonomik zararın (ör. iş
kayıpları veya çalışma hayatı ile ilgili diğer
kayıpları) olumsuz sonucunu kişisel olarak
yaşadı
e) Evet, ben veya aynı evde yaşadığım bir
aile ferdi salgın olayının sonucunda kamu
hizmetlerindeki (ör. hareket
özgürlüğünün kısıtlanması, karantina,
toplantı/etkinlik iptalleri, ulaşımda
kısıtlama, okulların kapatılması, vb.)
aksamaların olumsuz sonucunu kişisel
olarak yaşadı

Son 10 yıl içerisinde kaç kez deprem olayı
deneyimlediniz?
a)
b)
c)
d)

Bir kez
İki kez
İkiden fazla
Hiçbir zaman (9. soruya geçin)

Bir deprem olayının negatif sonuçlarını yaşadınız
mı?
(gerekirse birden fazla yanıt verebilirsiniz)
a) Hayır
b) Evet, ben veya bir aile ferdi maddi hasar
gördük (evime, sahip olduğum mallara,
vb.)
c) Evet, ben veya bir aile ferdi bedensel
zarar gördü (yaralanma/ölüm)
d) Evet, ben veya bir aile ferdi psikolojik
sonuçlarını gördü (korku, endişe,
depresyon acı, vb.)
e) Evet, ulaşımda veya altyapı hizmetlerinde
aksama, vb.

İnsanları etkilemeyen ancak hayvanları
etkileyen hayvan hastalığı ile ilgili olarak geçerli
tüm seçenekleri işaretleyin:
a) Hayır
b) Evet, ben veya aynı evde yaşadığım bir
aile ferdi, aileye ait hayvanları etkileyen
bir salgın olayının olumsuz sonucunu
5

kişisel olarak gördü
c) Evet, ben veya aynı evde yaşadığım bir
aile ferdi kişisel olarak salgın olayının
duygusal streslerini (korku, depresyon,
vb.) kişisel olarak yaşadı
d) Evet, ben veya aynı evde yaşadığım bir
aile ferdi hayvan hastalığı salgını olayının
verdiği maddi/ekonomik zararın (ör. iş
kayıpları veya çalışma hayatı ile ilgili diğer
kayıpları) olumsuz sonucunu kişisel olarak
yaşadı
e) Evet, ben veya aynı evde yaşadığım bir
aile ferdi salgın olayının sonucunda kamu
hizmetlerindeki (ör. hareket
özgürlüğünün kısıtlanması, karantina,
toplantı/etkinlik iptalleri, ulaşımda
kısıtlama, okulların kapatılması, vb.)
aksamaların olumsuz sonucunu kişisel
olarak yaşadı
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Hangi sıklıkla:

Hangi sıklıkla:

Hangi sıklıkla:

Hangi sıklıkla:

a)
Terörizm konusunu düşünüyorsunuz
b)
Aile ve arkadaşlarınızla terörizm
konusunu konuşuyorsunuz

a)
Sel konusunu düşünüyorsunuz
b)
Aile ve arkadaşlarınızla sel konusunu
konuşuyorsunuz

a)
Hayvan hastalıkları salgınlarını
düşünüyorsunuz
b)
Aile ve arkadaşlarınızla hayvan
hastalıkları salgınlarını konuşuyorsunuz)
c)
Hayvan hastalıkları salgınlarını
düşünüyorsunuz
d)
Aile ve arkadaşlarınızla hayvan
hastalıkları salgınlarını konuşuyorsunuz)

a)
Deprem konusunu düşünüyorsunuz
b)
Aile ve arkadaşlarınızla deprem konusunu
konuşuyorsunuz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hafta bir kez veya daha sık
Ayda birkaç kez
Ayda bir kez
Yılda birkaç kez
Nadiren
Hiçbir zaman

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hafta bir kez veya daha sık
Ayda birkaç kez
Ayda bir kez
Yılda birkaç kez
Nadiren
Hiçbir zaman

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hafta bir kez veya daha sık
Ayda birkaç kez
Ayda bir kez
Yılda birkaç kez
Nadiren
Hiçbir zaman

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hafta bir kez veya daha sık
Ayda birkaç kez
Ayda bir kez
Yılda birkaç kez
Nadiren
Hiçbir zaman
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Aşağıda verilen, terör saldırısına hazırlıklı
olmak konusundaki yorumlara hangi
dereceye kadar katılıp katılmadığınızı
açıklayın: (lütfen her satır için bir yanıt
seçin)

Aşağıda verilen, sel baskınına karşı hazırlıklı
olmak konusundaki yorumlara hangi
dereceye kadar katılıp katılmadığınızı
açıklayın: (lütfen her satır için bir yanıt
seçin)

Aşağıda verilen, salgınlara karşı hazırlıklı
olmak konusundaki yorumlara hangi
dereceye kadar katılıp katılmadığınızı
açıklayın: (lütfen her satır için bir yanıt
seçin)

Aşağıda verilen, depreme karşı hazırlıklı
olmak konusundaki yorumlara hangi
dereceye kadar katılıp katılmadığınızı
açıklayın: (lütfen her satır için bir yanıt
seçin)

a)

a)

a) Salgınlar önceden hazırlanmaya
değmeyecek kadar yıkıcı
b) Hayatım boyunca ciddi bir salgın olma
ihtimali yok
c) Bir salgın olayına hazırlanmak benim için
bir angarya
d) Bir salgın olayına hazırlanmak zor
e) Bir salgın olayına hazırlanmak konusunu
düşünmek istemiyorum
f) Kendimin ve ailemin salgınlara hazırlıklı
olduğunu düşünüyorum çünkü böyle bir
olay karşısında atılacak adımlar
konusunda hazırlık yaptık
g) Salgınlara karşı hazırlanmak daha fazla
salgın riski altında olduğum duygusunu
veriyor

a) Depremler önceden hazırlanmaya
değmeyecek kadar yıkıcı
b) Hayatım boyunca ciddi bir deprem olma
ihtimali yok
c) Depremlere hazırlanmak benim için bir
angarya
d) Depremlere hazırlanmak zor
e) Bir deprem olayına hazırlanmak
konusunu düşünmek istemiyorum
f) Kendimin ve ailemin deprem olaylarına
hazırlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü
böyle bir olay karşısında atılacak adımlar
konusunda hazırlık yaptık
g) Deprem olayına karşı hazırlanmak daha
fazla deprem riski altında olduğum
duygusunu veriyor

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

b)
c)
d)
e)
f)

g)

1.
2.
3.
4.
5.
9

Terör saldırıları önceden
hazırlanmaya değmeyecek kadar
yıkıcı
Hayatım boyunca mahallemde bir
terör saldırısı olma ihtimali yok
Bir terör saldırısına hazırlanmak
benim için bir angarya
Bir terör saldırısına hazırlanmak zor
Bir terör saldırısına hazırlanmak
konusunu düşünmek istemiyorum
Kendimin ve ailemin bir terör
saldırısına hazırlıklı olduğunu
düşünüyorum çünkü böyle bir olay
karşısında atılacak adımlar
konusunda hazırlık yaptık
Teröre karşı hazırlanmak daha fazla
terör riski altında olduğum
duygusunu veriyor
Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

Belirli bir tehlikeyi nasıl algıladığınız bizi
ilgilendiriyor. Vereceğiniz yanıtlar kişisel
görüşünüz olabilir ama zaten bunu
amaçlıyoruz. Lütfen aşağıdaki soruları kendi
düşünceniz doğrultusunda ve hızla yanıtlayın.

b)
c)
d)
e)
f)

g)

1.
2.
3.
4.
5.

Sel baskınları önceden hazırlanmaya
değmeyecek kadar yıkıcı
Hayatım boyunca bir sel baskını olma
ihtimali yok
Sel baskınlarına hazırlanmak benim
için bir angarya
Sel baskınlarına hazırlanmak zor
Sel baskınlarına hazırlanmak
konusunu düşünmek istemiyorum
Kendimin ve ailemin sel baskınlarına
hazırlıklı olduğunu düşünüyorum
çünkü böyle bir olay karşısında
atılacak adımlar konusunda hazırlık
yaptık
Sel baskınına karşı hazırlanmak daha
fazla sel riski altında olduğum
duygusunu veriyor
Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

Belirli bir tehlikeyi nasıl algıladığınız bizi
ilgilendiriyor. Vereceğiniz yanıtlar kişisel
görüşünüz olabilir ama zaten bunu
amaçlıyoruz. Lütfen aşağıdaki soruları kendi
düşünceniz doğrultusunda ve hızla yanıtlayın.

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

Belirli bir tehlikeyi nasıl algıladığınız bizi
ilgilendiriyor. Vereceğiniz yanıtlar kişisel
görüşünüz olabilir ama zaten bunu
amaçlıyoruz. Lütfen aşağıdaki soruları kendi
düşünceniz doğrultusunda ve hızla yanıtlayın.

Belirli bir tehlikeyi nasıl algıladığınız bizi
ilgilendiriyor. Vereceğiniz yanıtlar kişisel
görüşünüz olabilir ama zaten bunu
amaçlıyoruz. Lütfen aşağıdaki soruları kendi
düşünceniz doğrultusunda ve hızla yanıtlayın.

Terör riski insanların gönüllü seçiminden
Sel riski insanların gönüllü seçiminden
etkilenir mi (ör. yapılan tercihler terör riskini etkilenir mi (ör. yapılan tercihler sel riskini
artırabilir) etkilenmez mi?
artırabilir) etkilenmez mi?

Salgın riski insanların gönüllü seçiminden
etkilenir mi (ör. yapılan tercihler salgın
riskini artırabilir) etkilenmez mi?

Deprem riski insanların gönüllü seçiminden
etkilenir mi (ör. yapılan tercihler deprem
riskini artırabilir) etkilenmez mi?

1 gönüllü
2
3
4
5 gönüllü değil

1 gönüllü
2
3
4
5 gönüllü değil

1 gönüllü
2
3
4
5 gönüllü değil

1 gönüllü
2
3
4
5 gönüllü değil
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Sel riski ne dereceye kadar doğal risk veya
insan kaynaklı risktir?

Salgın riski ne dereceye kadar doğal risk
veya insan kaynaklı risktir?

Deprem riski ne dereceye kadar doğal risk
veya insan kaynaklı risktir?

1 doğal
2
3
4
5 insan kaynaklı

1 doğal
2
3
4
5 insan kaynaklı

1 doğal
2
3
4
5 insan kaynaklı

Terör riski ne dereceye kadar tehdit
oluşturur veya tehdit oluşturmaz?

Sel riski ne dereceye kadar tehdit oluşturur
veya tehdit oluşturmaz?

Salgın riski ne dereceye kadar tehdit
oluşturur veya tehdit oluşturmaz?

Deprem riski ne dereceye kadar tehdit
oluşturur veya tehdit oluşturmaz?

1 tehdit oluşturur
2
3
4
5 tehdit oluşturmaz

1 tehdit oluşturur
2
3
4
5 tehdit oluşturmaz

1 tehdit oluşturur
2
3
4
5 tehdit oluşturmaz

1 tehdit oluşturur
2
3
4
5 tehdit oluşturmaz

Terör riskine ne kadar aşinasınız veya aşina
değilsiniz?

Sel riskine ne kadar aşinasınız veya aşina
değilsiniz?

Salgın riskine ne kadar aşinasınız veya aşina
değilsiniz?

Deprem riskine ne kadar aşinasınız veya
aşina değilsiniz?

1 aşina
2
3
4
5 aşina değil

1 aşina
2
3
4
5 aşina değil

1 aşina
2
3
4
5 aşina değil

1 aşina
2
3
4
5 aşina değil

Terör riski ne dereceye kadar yönetilebilir
veya yönetilemez?

Sel riski ne dereceye kadar yönetilebilir veya Salgın riski ne dereceye kadar yönetilebilir
yönetilemez?
veya yönetilemez?

Deprem riski ne dereceye kadar yönetilebilir
veya yönetilemez?

1 yönetilebilir
2
3
4
5 yönetilemez

1 yönetilebilir
2
3
4
5 yönetilemez

1 yönetilebilir
2
3
4
5 yönetilemez

1 yönetilebilir
2
3
4
5 yönetilemez

Sel riski toplum bireyleri arasında ne
dereceye kadar adil veya adil olmayan
şekilde dağılır?

Salgın riski toplum bireyleri arasında ne
dereceye kadar adil veya adil olmayan
şekilde dağılır?

Deprem riski toplum bireyleri arasında ne
dereceye kadar adil veya adil olmayan
şekilde dağılır?

1 adil
2
3
4
5 adil değil

1 adil
2
3
4
5 adil değil

1 adil
2
3
4
5 adil değil
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Şimdi terör riski ile doğrudan alakalı olmayan
birkaç genel sorumuz daha olacak

10

11

Toplumun sel riski hakkında sahip olduğu
bilgiler ne dereceye kadar bilimsel olarak
kesin veya kesin değil?

Toplumun salgın riski hakkında sahip olduğu
bilgiler ne dereceye kadar bilimsel olarak
kesin veya kesin değil?

Toplumun deprem riski hakkında sahip
olduğu bilgiler ne dereceye kadar bilimsel
olarak kesin veya kesin değil?

1 kesin
2
3
4
5 kesin değil

1 kesin
2
3
4
5 kesin değil

1 kesin
2
3
4
5 kesin değil

Şimdi sel riski ile doğrudan alakalı olmayan
birkaç genel sorumuz daha olacak

Şimdi salgın riski ile doğrudan alakalı olmayan,
ancak kendi başınıza ve yaşadığınız toplulukta
sorun çözme yaklaşımınızı anlamamıza yardımcı
olacak birkaç genel sorumuz daha olacak

Şimdi deprem riski ile doğrudan alakalı olmayan
birkaç genel sorumuz daha olacak

Belirli bir yönde hareket etme kararı alırken,
aşağıdaki kişilerden hangilerinin görüşlerine
ne kadar önem veriyorsunuz?

Belirli bir yönde hareket etme kararı alırken,
aşağıdaki kişilerden hangilerinin görüşlerine
ne kadar önem veriyorsunuz?

Belirli bir yönde hareket etme kararı alırken,
aşağıdaki kişilerden hangilerinin görüşlerine
ne kadar önem veriyorsunuz?

Belirli bir yönde hareket etme kararı alırken,
aşağıdaki kişilerden hangilerinin görüşlerine
ne kadar önem veriyorsunuz?

a.
b.
c.
d.

Ailemin görüşleri
Arkadaşlarımın görüşleri
Komşularımın/mahalle halkının görüşleri
Yerel kamu yetkililerinin görüşleri

a.
b.
c.
d.

Ailemin görüşleri
Arkadaşlarımın görüşleri
Komşularımın/mahalle halkının görüşleri
Yerel kamu yetkililerinin görüşleri

a.
b.
c.
d.

Ailemin görüşleri
Arkadaşlarımın görüşleri
Komşularımın/mahalle halkının görüşleri
Yerel kamu yetkililerinin görüşleri

a.
b.
c.
d.

Ailemin görüşleri
Arkadaşlarımın görüşleri
Komşularımın/mahalle halkının görüşleri
Kamu yetkililerinin görüşleri

1.
2.
3.
4.
5.

Çok önemli
Önemli
Ne önemli ne önemsiz
Önemsiz
Çok önemsiz

1.
2.
3.
4.
5.

Çok önemli
Önemli
Ne önemli ne önemsiz
Önemsiz
Çok önemsiz

1.
2.
3.
4.
5.

Çok önemli
Önemli
Ne önemli ne önemsiz
Önemsiz
Çok önemsiz

1.
2.
3.
4.
5.

Çok önemli
Önemli
Ne önemli ne önemsiz
Önemsiz
Çok önemsiz

İkamet ettiğiniz topluluktaki yaşamınızla ilgili
olarak lütfen aşağıdaki ifadelerin her birine
hangi derece katılıp katılmadığınızı belirtin.
a. Terör tehlikesinin seviyesinde bir
değişiklik olduğu zaman yetkili kamu
kurumlarının bana bilgi vereceğine
güvenim var
b. Olası terör saldırıları hakkındaki
kaygılarımın yetkili kamu kurumları
tarafından ciddiye alınacağına güvenim
var
c. Bir terör saldırısı olmadan önce gerekli
önlem ve hazırlıkların yetkili kamu
kurumları tarafından yapıldığına güvenim
var

İkamet ettiğiniz topluluktaki yaşamınızla ilgili
olarak lütfen aşağıdaki ifadelerin her birine
hangi derece katılıp katılmadığınızı belirtin.
a.
b.

c.
d.

Yaşadığım mahalledeki sel tehlikesi
hakkında yetkili kamu kurumlarının bana
önceden bilgi vereceğine güvenim var
Olası sel baskınları hakkındaki
kaygılarımın ve ihtiyaçlarımın yetkili
kamu kurumları tarafından ciddiye
alınacağına güvenim var
Bir sel baskınından önce gerekli
önlemlerin yetkili kamu kurumları
tarafından alınacağına güvenim var
Bir acil durumda yetkili kamu
kuruluşlarının bana yardımcı olabileceği

İkamet ettiğiniz topluluktaki yaşamınızla ilgili
olarak lütfen aşağıdaki ifadelerin her birine
hangi derece katılıp katılmadığınızı belirtin.
a. Yaşadığım mahallede bir salgın tehdidi
hakkında yetkili kamu kurumlarının bana
önceden bilgi vereceğine güvenim var
b. Olası salgınlar hakkındaki kaygılarımın ve
ihtiyaçlarımın yetkili kamu kurumları
tarafından ciddiye alınacağına güvenim
var
c. Bir salgından önce gerekli önlemlerin
yetkili kamu kurumları tarafından
alınacağına güvenim var
d. Bir acil durumda yetkili kamu
kuruluşlarının bana yardımcı olabileceği

İkamet ettiğiniz topluluktaki yaşamınızla ilgili
olarak lütfen aşağıdaki ifadelerin her birine
hangi derece katılıp katılmadığınızı belirtin.
a. Yaşadığım mahalledeki deprem riski
konusunda yetkili kamu kurumlarının
bana önceden bilgi vereceğine güvenim
var
b. Olası depremler hakkındaki kaygılarımın
ve ihtiyaçlarımın yetkili kamu kurumları
tarafından ciddiye alınacağına güvenim
var
c. Bir deprem olmadan önce gerekli
önlemlerin yetkili kamu kurumları
tarafından alınacağına güvenim var
d. Bir acil durumda yetkili kamu
9

d. Bir terör saldırısı sırasında yetkili kamu
kuruluşlarının bana yardımcı olabileceği
konusunda güvenim var.
e. Kamu kurumlarının benim terör
saldırılarına hazırlık (ör. tatbikata katılma)
çalışmalarına katılım sağlamama ilgi
göstereceğine güvenim var
1.
2.
3.
4.
5.

Evet
Hayır (20. soru ile devam edin)

Temel nedenlerini belirtin (birden fazla yanıtı
seçebilirsiniz).
a) Terör riski hakkında daha fazla
bilgilenmek istedim
b) Gelecekte bir terör saldırısı sırasında
kişisel olarak risklerimi daha nasıl
azaltabileceğimi öğrenmek istedim
c) Bir terör saldırısına kişisel olarak ne
dereceye kadar maruz kalabileceğimi
öğrenmek istedim
d) Teröre karşı hazırlıklı olmakla ilgili
sorumluluklarımı öğrenmek istedim
e) Yerel yönetimlerin düzenlediği teröre
karşı hazırlıklı olma aktivitelerine (ör.
mahalle toplantıları, tatbikatlar) nasıl
katkı sağlayacağım hakkında bilgi sahibi
olmak istedim
f) Mahallemizde terör riski konusunda
uzlaşmazlık var ve ben bu konuda daha
fazla bilgi edinmek istedim
g) Diğer nedenler

14

Terör riski hakkındaki bilgileri kimden edindiniz?

konusunda güvenim var.
Yetkili kamu kurumlarının benimle
işbirliği yapmak istediklerine güvenim var
(ör. resmi toplantılara ve diğer birlikte
çalışma fırsatlarına katılım)

konusunda güvenim var.
e. Yetkili kamu kurumlarının benimle
işbirliği yapmak istediklerine güvenim var
(ör. resmi toplantılara ve diğer birlikte
çalışma fırsatlarına katılım)

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

1.
2.
3.
4.
5.

Şimdi sel baskını riski hakkındaki bilgilerinizi
nereden edindiğinizi ve bu konuda ne
düşündüğünüzü öğrenmek istiyoruz

Geçmişte mahallenizdeki terör riski
konusunda bilgi edindiniz mi?
a)
b)

13

1.
2.
3.
4.
5.

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

Şimdi terör riski hakkındaki bilgilerinizi nereden
edindiğinizi ve bu konuda ne düşündüğünüzü
öğrenmek istiyoruz
12

e.

a)
b)

Evet
Hayır (20. soru ile devam edin)

Temel nedenlerini belirtin (birden fazla yanıtı
seçebilirsiniz).
a) Sel riski hakkında daha fazla bilgilenmek
istedim
b) Gelecekte bir sel baskını sırasında kişisel
olarak risklerimi nasıl azaltabileceğimi
öğrenmek istedim
c) Evimin sel baskını riskine ne dereceye
kadar maruz kalabileceğini öğrenmek
istedim
d) Sel baskını riskinin yönetimi konusundaki
sorumluluklarımı öğrenmek istedim
e) Sel baskını risk yönetimi karar verme
süreçlerine nasıl katılım sağlayabileceğimi
öğrenmek istedim
f) Mahallemizde sel baskını riskleri
konusunda uzlaşmazlık var ve ben bu
konuda daha fazla bilgi edinmek istedim
g) Diğer nedenler

Sel riski hakkındaki bilgileri kimden edindiniz?

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

Şimdi salgın riski hakkındaki bilgilerinizi nereden
edindiğinizi ve bu konuda ne düşündüğünüzü
öğrenmek istiyoruz

Geçmişte mahallenizdeki sel riski konusunda
bilgi edindiniz mi?

kuruluşlarının bana yardımcı olabileceği
konusunda güvenim var.
e. Yetkili kamu kurumlarının benimle işbirliği
yapmak istediklerine güvenim var (ör.
resmi toplantılara ve diğer birlikte çalışma
fırsatlarına katılım)
1.
2.
3.
4.
5.

Şimdi deprem riski hakkındaki bilgilerinizi
nereden edindiğinizi ve bu konuda ne
düşündüğünüzü öğrenmek istiyoruz

Geçmişte mahallenizdeki salgın riski
konusunda bilgi edindiniz mi?
a)
b)

Evet
Hayır (20. soru ile devam edin)

Temel nedenlerini belirtin (birden fazla yanıtı
seçebilirsiniz).
a) Salgın riski hakkında daha fazla
bilgilenmek istedim
b) Gelecekte bir salgın sırasında kişisel
olarak risklerimi nasıl azaltabileceğimi
öğrenmek istedim
c) Bir salgın sırasında olayında kişisel olarak
ne dereceye kadar maruz kalabileceğimi
öğrenmek istedim
d) Salgın riskinin yönetimi konusundaki
sorumluluklarımı öğrenmek istedim
e) Salgın riski yönetimi karar verme
süreçlerine nasıl katılım sağlayabileceğimi
öğrenmek istedim
f) Mahallemizde salgın riskleri konusunda
uzlaşmazlık var ve ben bu konuda daha
fazla bilgi edinmek istedim
g) Diğer nedenler

Salgın riski hakkındaki bilgileri kimden

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

Geçmişte mahallenizdeki deprem riski
konusunda bilgi edindiniz mi?
a)
b)

Evet
Hayır (20. soru ile devam edin)

Temel nedenlerini belirtin (birden fazla yanıtı
seçebilirsiniz).
a) Bu risk hakkında daha fazla bilgilenmek
istedim
b) Gelecekte bir deprem olayında kişisel
olarak risklerimi nasıl azaltabileceğimi
öğrenmek istedim
c) Evimin deprem riskine ne dereceye kadar
maruz kalabileceğini öğrenmek istedim
d) Deprem riskinin yönetimi konusundaki
sorumluluklarımı öğrenmek istedim
e) Deprem riski yönetimi karar verme
süreçlerine nasıl katılım sağlayabileceğimi
öğrenmek istedim
f) Mahallemizde deprem riskleri konusunda
uzlaşmazlık var ve ben bu konuda daha
fazla bilgi edinmek istedim
g) Diğer nedenler

Deprem riski hakkındaki bilgileri kimden
10

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

15

16

Bilgi edindiğiniz aktörlerin ne kadar güvenilir
olduğunu düşünüyorsunuz?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Aile/Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

Bilgi edindiğiniz aktörlerin ne kadar güvenilir
olduğunu düşünüyorsunuz?

edindiniz?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

Bilgi edindiğiniz aktörlerin ne kadar güvenilir
olduğunu düşünüyorsunuz?

edindiniz?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

Bilgi edindiğiniz aktörlerin ne kadar güvenilir
olduğunu düşünüyorsunuz?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Aile/Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Aile/Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Aile/Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Aile/Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çok güvenilir
Güvenilir
Ne güvenilir ne güvenilmez
Güvenilmez
Hiç güvenilmez
Uygulanamaz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çok güvenilir
Güvenilir
Ne güvenilir ne güvenilmez
Güvenilmez
Hiç güvenilmez
Uygulanamaz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çok güvenilir
Güvenilir
Ne güvenilir ne güvenilmez
Güvenilmez
Hiç güvenilmez
Uygulanamaz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çok güvenilir
Güvenilir
Ne güvenilir ne güvenilmez
Güvenilmez
Hiç güvenilmez
Uygulanamaz

Son 10 yıl içerisinde/son terör saldırısından bu
yana, bu aktörlere güven seviyeniz değişti mi?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Aile/Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Aile/Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

1. Evet, daha iyileşti
2. Hayır
3. Evet, daha kötüleşti
4. Uygulanamaz
Terör riski hakkında bilgi sahibi olmak için

Son 10 yıl içerisinde/son olaydan bu yana, bu
aktörlere güven seviyeniz değişti mi?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Aile/Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

1. Evet, daha iyileşti
2. Hayır
3. Evet, daha kötüleşti
4. Uygulanamaz
Sel riski hakkında bilgi sahibi olmak için

Son 10 yıl içerisinde/son olaydan bu yana, bu
aktörlere güven seviyeniz değişti mi?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Aile/Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

1. Evet, daha iyileşti
2. Hayır
3. Evet, daha kötüleşti
4. Uygulanamaz
Salgın riski hakkında bilgi sahibi olmak için

Son 10 yıl içerisinde/son olaydan bu yana, bu
aktörlere güven seviyeniz değişti mi?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ulusal kurumlar
Bölgesel kurumlar
Yerel kurumlar
Aile/Arkadaşlar/Komşular
Medya
Yardım kuruluşları (ör. AKUT)
Sivil toplum örgütleri
Diğerleri

1. Evet, daha iyileşti
2. Hayır
3. Evet, daha kötüleşti
4. Uygulanamaz
Deprem riski hakkında bilgi sahibi olmak için
11

aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangi sıklıkla
yararlanıyorsunuz?

aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangi sıklıkla
yararlanıyorsunuz?

a) Komşular, arkadaşlar ve aile fertleriyle
konuşmalar
b) Gazete
c) İnternet haberleri
d) Radyo
e) Sosyal medya
f) Televizyon
g) Eğitim kursları
h) Atölye çalışmaları veya kamuya acık
toplantılar
i) Acil hizmetlerin gönderdiği SMS’ler
j) Diğerleri [….]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18

19

Hafta bir kez veya daha sık
Ayda birkaç kez
Ayda bir kez
Yılda birkaç kez
Nadiren
Hiçbir zaman

a. Komşular, arkadaşlar ve aile
fertleriyle konuşmalar
b. Gazete
c. İnternet haberleri
d. Radyo
e. Sosyal medya
f. Televizyon
g. Teletekst
h. Afet Bilgilendirme Merkezleri
i. Risk haritaları
j. Turlar veya tanıtımlar (saha
gezisi)
k. Eğitim kursları
l. Atölye çalışmaları veya kamuya
acık toplantılar
m. Acil hizmetlerin gönderdiği
SMS’ler
n. Diğerleri [….]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hafta bir kez veya daha sık
Ayda birkaç kez
Ayda bir kez
Yılda birkaç kez
Nadiren
Hiçbir zaman

aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangi sıklıkla
yararlanıyorsunuz?

a) Komşular, arkadaşlar ve aile fertleriyle
konuşmalar
b) Gazete
c) İnternet haberleri
d) Sağlık merkezi
e) Radyo
f) Sosyal medya
g) Televizyon
h) Risk haritaları
i) turlar veya tanıtımlar (saha gezisi)
j) Eğitim kursları
k) Atölye çalışmaları veya kamuya acık
toplantılar
l) Acil hizmetlerin gönderdiği SMS’ler
m) Diğerleri [….]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hafta bir kez veya daha sık
Ayda birkaç kez
Ayda bir kez
Yılda birkaç kez
Nadiren
Hiçbir zaman

Terör riski hakkında bilgi sahibi olmak için hangi
kaynaktan daha sık yararlanmak isterdiniz?

Sel riski hakkında bilgi sahibi olmak için hangi
kaynaktan daha sık yararlanmak isterdiniz?

Salgın riski hakkında bilgi sahibi olmak için hangi
kaynaktan daha sık yararlanmak isterdiniz?

a) Komşular, arkadaşlar ve aile fertleriyle
konuşmalar
b) Gazete
c) İnternet haberleri
d) Radyo
e) Sosyal medya
f) Televizyon
g) Eğitim kursları
h) Atölye çalışmaları veya kamuya acık
toplantılar
i) Acil hizmetlerin gönderdiği SMS’ler
j) Diğerleri [….]

a) Komşular, arkadaşlar ve aile
fertleriyle konuşmalar
b) Gazete
c) İnternet haberleri
d) Radyo
e) Sosyal medya
f) Televizyon
g) Afet Bilgilendirme Merkezleri
h) Risk haritaları
i) Turlar veya tanıtımlar (saha
gezisi)
j) Eğitim kursları
k) Atölye çalışmaları veya kamuya
acık toplantılar
l) Acil hizmetlerin gönderdiği
SMS’ler
m) Diğerleri [….]
Yerel yönetimlerin düzenlediği sel riski

a) Komşular, arkadaşlar ve aile fertleriyle
konuşmalar
b) Gazete
c) İnternet haberleri
d) Sağlık merkezi
e) Radyo
f) Sosyal medya
g) Televizyon
h) Risk haritaları
i) turlar veya tanıtımlar (saha gezisi)
j) Eğitim kursları
k) Atölye çalışmaları veya kamuya acık
toplantılar
l) Acil hizmetlerin gönderdiği SMS’ler
m) Diğerleri [….]

Yerel yönetimlerin düzenlediği teröre olaylarına

Mahallenizde mevsimsel grip aşısı kampanyası,

aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangi sıklıkla
yararlanıyorsunuz?

a) Komşular, arkadaşlar ve aile fertleriyle
konuşmalar
b) Gazete
c) İnternet haberleri
d) Deprem Bilgilendirme Merkezi
e) Radyo
f) Sosyal medya
g) Televizyon
h) Risk haritaları
i) Turlar veya tanıtımlar (saha gezisi)
j) Eğitim kursları
k) Atölye çalışmaları veya kamuya acık
toplantılar
l) Acil hizmetlerin gönderdiği SMS’ler
m) Diğerleri [….]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hafta bir kez veya daha sık
Ayda birkaç kez
Ayda bir kez
Yılda birkaç kez
Nadiren
Hiçbir zaman

Deprem riski hakkında bilgi sahibi olmak için
hangi kaynaktan daha sık yararlanmak
isterdiniz?
a) Komşular, arkadaşlar ve aile fertleriyle
konuşmalar
b) Gazete
c) İnternet haberleri
d) Deprem Bilgilendirme Merkezi
e) Radyo
f) Sosyal medya
g) Televizyon
h) Risk haritaları
i) Turlar veya tanıtımlar (saha gezisi)
j) Eğitim kursları
k) Atölye çalışmaları veya kamuya acık
toplantılar
l) Acil hizmetlerin gönderdiği SMS’ler
m) Diğerleri [….]
Yerel yönetimlerin düzenlediği deprem riski
12

karşı hazırlıklı olma aktivitelerinde (ör. mahalle
toplantıları, tatbikatları) yer aldınız mı?
a) Evet
b) Hayır, ama yer almak isterdim
c) Hayır, ilgilenmiyorum
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yönetiminin karar verme süreçlerinde (ör.
selden korunma önlemlerinin planlanması) yer
aldınız mı?
a) Evet
b) Hayır, ama yer almak isterdim
c) Hayır, ilgilenmiyorum

Mahallenizde sel baskınlarında hazırlıklı olmayı
amaçlayan eğitim tatbikatlarına katıldınız mı?
Örneğin bazı mahallelerde sel baskınlarına
hazırlık için canlandırma tatbikatları yapılır. Kimi
mahalleler ise sel olaylarına hazırlıklı olmak için
ilk yardım eğitimi, ailelere acil durum eğitimi
gibi etkinlikler düzenleyebilir
a)
b)
c)
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a.
b.
c.

Evet
Hayır, ama yer almak isterdim
Hayır, ilgilenmiyorum

Mahallenizde salgın hastalıklara karşı hazırlıklı
olmayı amaçlayan eğitim tatbikatlarına
katıldınız mı? Örneğin bazı mahallelerde hayvan
hastalıklarına hazırlıklı olmak için canlandırma
tatbikatları yapılır. Kimi mahalleler ise insan
hastalıkları salgınlarına hazırlıklı olmak için
aile/mahalle halkına acil durumda eğitimi gibi
etkinlikler düzenleyebilir
a.
b.
c.

Evet
Hayır, ama yer almak isterdim
Hayır, ilgilenmiyorum

yönetiminin karar verme sürecinde (ör.
depremden korunma planlaması, etkileri
hafifletici önlemler) yer aldınız mı?
a.
b.
c.

Evet
Hayır, ama yer almak isterdim
Hayır, ilgilenmiyorum

Mahallenizde depreme karşı hazırlıklı olmayı
amaçlayan eğitim tatbikatlarına katıldınız mı?
Örneğin bazı mahallelerde depreme hazırlık için
canlandırma tatbikatları yapılır. Kimi mahalleler
ise depremlere hazırlıklı olmak için ilk yardım
eğitimi, ailelere acil durum eğitimi gibi
etkinlikler düzenleyebilir.
a.
b.
c.

Evet
Hayır, ama yer almak isterdim
Hayır, ilgilenmiyorum

Şimdi, bir terör saldırısını önlemek veya saldırıya
hazırlıklı olmak için hangi faaliyetlerde
bulunduğunuzu veya bulunacağınızı ve neden
bunları seçtiğinizi öğrenmek isteriz.

Şimdi, hazırlıklı olmak için hangi faaliyetlerde
bulunduğunuzu veya bulunacağınızı ve neden
bunları seçtiğinizi öğrenmek isteriz.

Şimdi, hazırlıklı olmak için hangi faaliyetlerde
bulunduğunuzu veya bulunacağınızı ve neden
bunları seçtiğinizi öğrenmek isteriz.

Şimdi, hazırlıklı olmak için hangi faaliyetlerde
bulunduğunuzu veya bulunacağınızı ve neden
bunları seçtiğinizi öğrenmek isteriz.

Bize görüşünüzü söyleyin, kendi eylemleriniz ve
kararlarınız ile bir terör saldırısının etkisini ne
ölçüde azaltabilirsiniz?

Bize görüşünüzü söyleyin, kendi eylemleriniz ve
kararlarınız ile bir sel baskınının etkisini ne
derece azaltabilirsiniz?

Bize görüşünüzü söyleyin, kendi eylemleriniz ve
kararlarınız ile bir salgın olayının etkisini ne
derece azaltabilirsiniz?

Bize görüşünüzü söyleyin, kendi eylemleriniz ve
kararlarınız ile bir depremin etkisini ne derece
azaltabilirsiniz?

1.
2.
3.
4.
5.
22

Evet
Hayır, ama yer almak isterdim
Hayır, ilgilenmiyorum

hane/mahalle sakinlerine acil durum
planlamanın ve önlem almanın önemini anlatan
farkındalık oluşturma kampanyası, etkinlikleri
vb. faaliyetlerin düzenlenmesinde yer aldınız
mı?

Çok büyük ölçüde azaltırım
Büyük ölçüde azaltırım
Ne azaltabilirim ne azaltamam
Azaltamam
Hiçbir şekilde azaltamam

Bir terör saldırısına hazırlıklı olmak için aşağıdaki
önlemlerden herhangi birini aldınız mı?
(gerekirse birden fazla yanıt verebilirsiniz)

1.
2.
3.
4.
5.

Çok büyük ölçüde azaltırım
Büyük ölçüde azaltırım
Ne azaltabilirim ne azaltamam
Azaltamam
Hiçbir şekilde azaltamam

Bir sel baskınına hazırlıklı olmak için aşağıdaki
önlemlerden herhangi birini aldınız mı?
(gerekirse birden fazla yanıt verebilirsiniz)

1.
2.
3.
4.
5.

Çok büyük ölçüde azaltırım
Büyük ölçüde azaltırım
Ne azaltabilirim ne azaltamam
Azaltamam
Hiçbir şekilde azaltamam

Bir insan hastalığı salgınına hazırlıklı olmak için
aşağıdaki önlemlerden herhangi birini aldınız
mı? (gerekirse birden fazla yanıt verebilirsiniz)

1.
2.
3.
4.
5.

Çok büyük ölçüde azaltırım
Büyük ölçüde azaltırım
Ne azaltabilirim ne azaltamam
Azaltamam
Hiçbir şekilde azaltamam

Bir depreme hazırlıklı olmak için aşağıdaki
önlemlerden herhangi birini aldınız mı?
(gerekirse birden fazla yanıt verebilirsiniz)
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a) Bir terör saldırısını önleyecek faaliyetleri (ör.
şüpheli hareketlerin yetkililere bildirilmesi)
incelediniz mi?
1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden?
i. Bir terör saldırısının
önlenebileceğini
bilmiyordum
ii. Vaktim olmadı
iii. İlgilenmiyorum
iv. Psikolojik olarak terör
hakkında düşünmek
istemiyorum

a) Sel riskinizi öğrenmek için sel haritalarını
incelediniz mi?
1. Evet
2. Hayır

b) Özellikle terör olayları için oluşturduğunuz bir
acil durum seti var mı?
1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden?
i. Vaktim yok
ii. Böyle bir setin işe
yarayacağını
düşünmüyorum
iii. Böyle bir sete ne
koyacağımı bilmiyorum
iv. Bir terör saldırısına
hazırlık çalışmalarına
katılmak istemiyorum
v. Böyle bir set oluşturmak
için maddi durumum
uygun değil

Hayır ise, neden?
i. Sigorta alınamıyor
ii. Almaya çalıştım ama
almadım
iii. Çok pahalı
iv. Vardı ama iptal ettim
v. Vardı ama sigorta şirketi
tarafından iptal edildi
vi. Sigortaya ihtiyacım yok

c) Sel olayı için oluşturduğunuz bir acil durum
seti var mı?
1. Evet
2. Hayır

1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden?
i. Sel haritalarının
varlığından haberdar
değildim
ii. Haritalara nasıl
erişeceğimi bilmiyorum
iii. Arayacak vaktim olmadı
iv. İlgilenmiyorum
v. Harita okumaktan
rahatsız oluyorum

b) Sel sigortanız var mı?
1. Evet
2. Hayır

a) Deprem riskinizi öğrenmek için sismik
haritaları incelediniz mi?

Hayır ise, neden?
i. Vaktim yok
ii. Böyle bir setin işe
yarayacağını
düşünmüyorum
iii. Böyle bir sete ne
koyacağımı bilmiyorum
iv. Bir sel olayına hazırlık
çalışmalarına katılmak
istemiyorum
v. Böyle bir set oluşturmak
için maddi durumum
uygun değil

a) Salgının verebileceği zarara karşı sigortanız
var mı (ör. sağlık sigortası, çiftlik/işletme
sigortası, salgın sigortası)?
1. Evet
2. Hayır

1. Evet
2. Hayır

b) Deprem sigortanız var mı?
1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden yok?
i. Sigorta alınamıyor
ii. Bir sigorta poliçesi almak
istedim ama alamadım
iii. Poliçeler çok pahalı
iv. Vardı ama iptal ettim
v. Sigorta şirketi tarafından
iptal edildi
vi. Sigortaya ihtiyacım yok

b) Bir acil durum setiniz var mı (böyle bir set
aşağıdakileri veya bazılarını içerir: tıbbi
malzeme, acil durum anonslarını dinlemek için
radyo, kendim/ailem için reçeteli ilaçlar,
reçetesiz ilaçlar, elektrolitler, temizlik ve
dezenfektan malzemeleri, piller, önemli
belgelerin saklandığı yer, acil durum
malzemeleri, ilaçlar, telefon numaraları, tahliye
prosedürleri)?
Hayır ise, neden yok?
i. Vaktim yok
ii. Böyle bir setin işe
yarayacağını
düşünmüyorum
iii. Böyle bir sete ne
koyacağımı bilmiyorum
iv. Bir salgın olayına hazırlık

Hayır ise, neden?
i. Deprem haritalarının
varlığından haberdar
değildim
ii. Haritalara nasıl
erişeceğimi bilmiyorum
iii. Arayacak vaktim olmadı
iv. İlgilenmiyorum
v. Harita okumaktan
rahatsız oluyorum

Hayır ise, neden?
i. Sigorta alınamıyor
ii. Bir sigorta poliçesi almak
istedim ama alamadım
iii. Poliçeler çok pahalı
iv. Vardı ama iptal ettim
v. Sigorta şirketi tarafından
iptal edildi
vi. Sigortaya ihtiyacım yok

c) Deprem için oluşturduğunuz bir acil durum
seti var mı?
1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden?
i. Vaktim yok
ii. Böyle bir setin işe
yarayacağını
düşünmüyorum
iii. Böyle bir sete ne
koyacağımı bilmiyorum
iv. Bir deprem olayına
hazırlık çalışmalarına
katılmak istemiyorum
v. Böyle bir set oluşturmak
için maddi durumum
uygun değil
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c) Özellikle terör olaylarını kapsayan acil durum
planınız var mı?
1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden?
i. Vaktim yok
ii. Böyle bir planın işe
yarayacağını
düşünmüyorum
iii. Böyle bir planı nasıl
yapacağımı bilmiyorum
iv. Bir terör saldırısına
hazırlık çalışmalarına
katılmak istemiyorum

d) Bir Sel Acil Durum Planınız var mı?
1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden?
i. Vaktim yok
ii. Böyle bir planın işe
yarayacağını
düşünmüyorum
iii. Böyle bir planı nasıl
yapacağımı bilmiyorum
iv. Bir sel olayına hazırlık
çalışmalarına katılmak
istemiyorum

çalışmalarına katılmak
istemiyorum
v. Böyle bir set oluşturmak
için maddi durumum
uygun değil
c) Bir salgın olayında aileniz, küçük işletmeniz
veya çiftliğiniz için acil durum planı var mı (ör.
hastalandığımda bana ilaç ve malzeme getirecek
bir “grip meleği”, ev halkı veya mahallemizde
bakımından sorumlu olduğum birisi hastalanırsa
nasıl bakılacağını belirleyen planlar ve/veya
çiftlikler için geliştirdiğim sağlık bakım planı,
vb.)?

1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden yok?
i. Vaktim yok
ii. Böyle bir planın işe
yarayacağını
düşünmüyorum
iii. Böyle bir planı nasıl
yapacağımı bilmiyorum
iv. Bir salgın olayına hazırlık
çalışmalarına katılmak
istemiyorum

d) Deprem acil tahliye planınız var mı?
1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden?
i. Vaktim yok
ii. Böyle bir planın işe
yarayacağını
düşünmüyorum
iii. Böyle bir planı nasıl
yapacağımı bilmiyorum
iv. Depreme hazırlık
çalışmalarına katılmak
istemiyorum

d) Bulaşıcı hastalık kontrol önlemleri ve
politikaları hakkında bilginiz var mı (ör.
bölgemde hastalık tehditleri tespit edildiğinde
aşı vardır ve aşı olurum, tarım işletmemdeki
yatırımlarımı çeşitlendirdim,
üyelerinin bir araya gelerek bio güvenlik, çiftlik
ortamında sağlığı ilgilendiren konuları tartıştığı
ve öğrendiği, ve/veya hazırlık planları yaptığı bir
hayvan yetiştiricileri grubuna dahilim
vb.)?
1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden yok?
i. Bunlara nasıl erişeceğimi
bilmiyorum
ii. Arayacak vaktim olmadı
iii. Olası olumsuz sağlık
sonuçları konusunda
kaygı taşımıyorum (ör.
iğneler konusunda stres,
aşı konusunda
kaygılanma ve diğer
kaygılar)
15

iv. Bunun iyi bir hazırlanma
şekli olmadığını
düşünüyorum
d) Yerel/bölgesel/ulusal yönetimlerin bir terör
saldırısında nasıl tepki verilmesi gerektiği
konusundaki talimatlarına/önerilerine baktınız
mı?
1. Evet
2. Hayır

e) Bir salgın olayı sırasında ne yapacağınızı
biliyor musunuz (elleri her zaman hijyenik
tutmak, salgın uyarısı veya salgın sırasında
kalabalıklardan, toplu taşımadan veya kamuya
açık toplantılardan kaçınmak)?

Hayır ise, neden?
i. Terör hakkında
düşünmek istemiyorum
ii. Bu bilginin varlığından
haberdar değildim
iii. Bu bilgi sağlanmıyor
iv. Bunu yapacak vaktim yok
v. Bunu yapmakta bir
yarar/değer görmüyorum

1. Evet
2. Hayır

e) Kendinizi/ailenizi bir siber terörizm
saldırısından korumak için güvenlik önlemleri
aldınız mı?
1. Evet
2. Hayır

Hayır ise, neden yok?
i. Bu faaliyetler hakkında
nereden bilgi
edineceğimi bilmiyorum
ii. Bu bilgi sağlanmıyor
iii. Kendimi bilgilendirecek
vaktim olmadı
iv. Salgın riski kaygısı
taşımıyorum

Hayır ise, neden?
i. Siber terörizm nedir
bilmiyorum
vi. Siber terörizmin
önlenebileceğini
bilmiyordum
vii. Bunu yapacak vaktim yok
viii. Bunu yapmakta bir
yarar/değer görmüyorum

e) Ailenizi toplama planınız var mı (Ör.
depremden sonra bir araya toplanacağınız ortak
bir mekan belirlemek)?
1.
2.
i.
ii.

e) Sel riski yüksek bir bölgede yaşadığınız için

Evet
Hayır Hayır ise, neden?
Vaktim yok
Böyle bir planın işe yarayacağını
düşünmüyorum
iii.
Böyle bir planı nasıl yapacağımı
bilmiyorum
f) Evinizdeki mobilyaları, pencerelerin yanında
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kazanı, su ısıtıcısını ve elektrik panosunu
yükselttiniz mi?
i.
ii.

Evet
Hayır

iii.

Bina zaten sele karşı güvenli şekilde inşa
edildi
Bunun yapmam gereken bir şey olduğunu
bilmiyordum
Bunu yapacak maddi kaynaklarım yok
Bunu yapacak vaktim yok
Bunu yapmakta yarar/değer
görmüyorum

iv.
v.
vi.
vii.

Hayır ise, neden?

f) Sel suyunun tesisat borularından içeri
tepmesini önlemek için “kontrol vanaları”
taktınız mı?
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Evet
Hayır Hayır ise, neden?
Bu konuda bilgim yoktu
Bunlara nasıl erişeceğimi bilmiyorum
Bunu yapacak maddi kaynaklarım yok
Takacak vaktim olmadı
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum

g) Bodrum katının duvarlarını su geçirmez
malzeme ile kapladınız mı?

olmayacak ve kaçış yollarını kapatmayacak
şekilde yerleştirdiniz mi?
1. Evet
2. Hayır Hayır ise, neden?
i.
Yapmak zorunda kalmadım çünkü ben
taşınmadan önce düzenlenmişti
ii.
Bunun yapmam gereken bir şey olduğunu
bilmiyordum
iii.
Bunu yapacak vaktim yok
iv.
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum

g) Deprem riski yüksek bir bölgede yaşadığınız
için, düşerek yaralanmalara neden olabilecek
eşyaları sabitlediniz mi (ör. kitaplıklar, aynalar,
vb.)?
1. Evet
2. Hayır Hayır ise, neden?
i.
Ben taşınmadan önce hareket edebilecek
tüm eşyalar sabitlenmişti
ii.
Ben kiracıyım, ev sahibim değişiklik
yapmama izin vermiyor
iii.
Eşyaları nasıl sabitleyeceğimi bilmiyorum
iv.
Bunu yapacak maddi kaynaklarım yok
v.
Bunu yapacak vaktim yok
vi.
Bunu yapmakta yarar/değer
görmüyorum

1. Evet
2. Hayır Hayır ise, neden?
i.
Yapmama gerek kalmadı çünkü ben
taşınmadan önce yapılmıştı
ii.
Bu konuda bana yardımcı olması için
kime danışacağımı bilmiyorum
iii.
Bunu yapacak maddi kaynaklarım yok
iv.
Bunu yapacak maddi kaynaklarım yok
h) Zemin katta taban malzemesini su
geçirmeyecek şekilde değiştirdiniz mi?
1. Evet
2. Hayır Hayır ise, neden yok?
i.
Yapmama gerek kalmadı çünkü ben
taşınmadan önce yapılmıştı

h) Su, gaz, elektrik şalterlerinin yerlerini tespit
ettiniz mi?
1. Evet
2. Hayır Hayır ise, neden?
i.
Bunun yapmam gereken bir şey olduğunu
bilmiyordum
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ii.
iii.
iv.
v.

Bu konuda bana yardımcı olması için
kime danışacağımı bilmiyorum
Bunu yapacak maddi kaynaklarım yok
Bunu yapacak vaktim yok
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum

i) Sel suyunun binaya girmesini önlemek için
bariyerler inşa ettiniz mi (beton duvarlar /
toprak setleri)?
1. Evet
2. Hayır
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Hayır ise, neden?

Yapmama gerek kalmadı çünkü ben
taşınmadan önce yapılmıştı
Bu konuda bana yardımcı olması için
kime danışacağımı bilmiyorum
Bunu yapacak maddi kaynaklarım yok
Bunu yapacak vaktim yok
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum

j) Bodrum ve zemin katlardaki kapı ve
pencereleri kapatacak taşınabilir bariyerler
hazırladınız mı?
1. Evet
2. Hayır Hayır ise, neden?
i.
Yapmama gerek kalmadı çünkü ben
taşınmadan önce yapılmıştı
ii.
Bu konuda bana yardımcı olması için
kime danışacağımı bilmiyorum
iii.
Bunu yapacak maddi kaynaklarım yok
iv.
Bunu yapacak vaktim yok
v.
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum

ii.
iii.
iv.

Bunlara nasıl erişeceğimi bilmiyorum
Arayacak vaktim olmadı
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum

i) Evinizin ve/veya işletmenizin depreme
dayanıklılığını ve bina yönetmeliklerine
uygunluğunu kontrol ettirdiniz mi?
1. Evet
2. Hayır Hayır ise, neden?
i.
Hayatım boyunca ciddi bir deprem olma
ihtimali yok
ii.
Bu konuda bana yardımcı olması için
kime danışacağımı bilmiyorum
iii.
Değerlendirme firmalarına veya
prosedürlerine güvenmiyorum
iv.
Depremler önceden hazırlanmaya
değmeyecek kadar yıkıcı
v.
Bunu yapacak maddi kaynaklarım yok
vi.
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum

j) Evinizin ve/veya iş yerinizin olduğu binayı
yapısal olarak güçlendirdiniz mi?
1. Evet
2. Hayır Hayır ise, neden?
i.
Yapmama gerek kalmadı çünkü ben
taşınmadan önce güçlendirilmişti
ii.
Bu konuda bana yardımcı olması için
kime danışacağımı bilmiyorum
iii.
Güçlendirme yapacak maddi kaynaklarım
yok
iv.
Bunu yapacak vaktim yok
v.
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum
vi.
Ben kiracıyım; yapısal güçlendirmeden
ben sorumlu değilim.

k) Evde su tahliye sistemleri kurdunuz mu
(tahliye boruları, yağmur suyu toplama çukuru,
su toplama deposu, vb.)?
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1. Evet
2. Hayır
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Hayır ise, neden?

Yapmama gerek kalmadı çünkü ben
taşınmadan önce yapılmıştı
Bu konuda bana yardımcı olması için
kime danışacağımı bilmiyorum
Bunu yapacak maddi kaynaklarım yok
Bunu yapacak vaktim yok
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum
k) Deprem sırasında kaçacak güvenli alanlar
belirlediniz mi (ör. sağlam bir mobilyanın altına
veya evde, ofiste veya okulda kirişlerin altına)?
1. Evet
2. Hayır Hayır ise, neden?
i.
Bunun yapmam gereken bir şey olduğunu
bilmiyordum
ii.
Hayatım boyunca ciddi bir deprem olma
ihtimali yok
iii.
Bunu yapacak vaktim yok
iv.
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum
l) Bir deprem sırasında ve hemen sonrasında
yapılacakların tatbikatını yaptınız mı “Çömel,
Masanın Altına Gir, ve Sıkı Tutun”)?
1. Evet
2. Hayır Hayır ise, neden?
i.
Bunun yapmam gereken bir şey olduğunu
bilmiyordum
ii.
Depremler önceden hazırlanmaya
değmeyecek kadar yıkıcı
iii.
Hayatım boyunca ciddi bir deprem olma
ihtimali yok
iv.
Depremlere hazırlanmak benim için bir
angarya
v.
Bunu yapmakta bir yarar/değer
görmüyorum
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Aşağıda verilen yorumlara hangi dereceye
kadar katılıp katılmadığınızı açıklayın:
(lütfen her satır için bir yanıt seçin)

Aşağıda verilen yorumlara hangi dereceye
kadar katılıp katılmadığınızı açıklayın:
(lütfen her satır için bir yanıt seçin)

Aşağıda verilen yorumlara hangi dereceye
kadar katılıp katılmadığınızı açıklayın:
(lütfen her satır için bir yanıt seçin).

Aşağıda verilen yorumlara hangi dereceye
kadar katılıp katılmadığınızı açıklayın:
(lütfen her satır için bir yanıt seçin)
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a) Terör olaylarına karşı hazırlık yapmak, bir
saldırı sırasında ortaya çıkan belirsizlikleri bir
miktar kontrol edebilmemi sağlayacaktır
b) Terör olaylarına karşı hazırlık yapmak, bir
saldırıya etkili şekilde tepki verme
kabiliyetimi önemli derecede artıracaktır
c) Terör olaylarına karşı hazırlık yapmak, bir
saldırının sonuçlarıyla başa çıkabilme
kabiliyetimi önemli derecede artıracaktır (ör.
psikolojik etki, fiziki etki)
1.
2.
3.
4.
5.

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

a) Sele hazırlıklı olmak bir sel baskınında
evime gelebilecek hasarı önemli
derecede azaltır
b) Sele hazırlıklı olmak gündelik yaşam
koşullarımı iyileştirir
c) Sele hazırlıklı olmak
evimin/gayrimenkulümün değerini artırır
ve donanımın korunmasını sağlar
d) Sele hazırlıklı olmak sel sonrasında
ailedeki/toplumdaki yaşamımda
olabilecek aksamalarla başa çıkabilmemi
kolaylaştırır
1.
2.
3.
4.
5.

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

b) Salgına hazırlıklı olmak gündelik yaşam
koşullarımı iyileştirir
b) Salgına hazırlıklı olmak benim ve ailemin
bir salgın sırasında hayatta kalma şansımı
artırır
d) Salgınlara hazırlıklı olmak salgın
sonrasında ailedeki/toplumdaki
yaşamımda olabilecek aksamalarla başa
çıkabilmemi kolaylaştırır
1.
2.
3.
4.
5.

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum
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Yarın mahallenizde bir terör saldırısı gerçekleşseyd Yarın mahallenizde sel uyarısı verilseydi ne
ne yapardınız?
yapardınız?

Yarın mahallenizde salgın hastalık uyarısı verilseyd
ne yapardınız?

24.1

Tehdit hakkında aşağıdaki yollardan bilgi edinirdim Risk hakkında aşağıdaki yollardan bilgi
edinirdim:
a)
Radyo dinleyerek
b)
İnterneti düzenli takip ederek
a)
Radyo dinleyerek
c)
Komşularımla, arkadaşlarımla ve ailemle
b)
İnterneti düzenli takip ederek
görüşerek
c)
Komşularımla, arkadaşlarımla ve ailemle
d)
Televizyonda verilen güncel bilgileri
görüşerek
izleyerek
d)
Sel olup olmayacağını bekleyip görerek
e)
Televizyonda verilen güncel bilgileri
izleyerek

Risk hakkında aşağıdaki yollardan bilgi edinirdim:

24.2

Bir terörist saldırısından sonra ne yapardınız?
a)
Bölgeden derhal ayrılırdım
b)
Ailemle/arkadaşlarımla iletişim kurar
güvenli olduğumu bildirirdim
c)
Ailemle/arkadaşlarımla iletişim kurar
onların güvenli olduğunu kontrol ederdim
d)
Yerel kaynaklardan/uzmanlardan bilgi
edinirdim
e)
Kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak
için gönüllü olurdum (ör. kan bağışı yaparak)
f)
Psikolojik destek alırdım

Kendimi/ailemi/mallarımı aşağıdaki şekilde
hazırlardım:
a)
En kısa sürede ayrılarak
b)
Değerli mallarımı üst katlara taşıyarak
c)
Evdeki diğer fertlerin yardıma ihtiyacı
olup olmadığını kontrol ederek
d)
Tahliye edilmeyi bekleyerek
e)
Elektrikli aletleri fişten çekerek
f)
g)
Evcil hayvanları / çiftlik hayvanlarını
güvenli bir yere taşıyarak

a) Depreme hazırlıklı olmak bir deprem
olayında evime gelebilecek hasarı veya
yaralanma/ölüm olaylarını önemli
derecede azaltır
b) Depreme hazırlıklı olmak gündelik yaşam
koşullarımı iyileştirir
c) Depreme hazırlıklı olmak
evimin/gayrimenkulümün değerini artırır
d) Depreme hazırlıklı olmak deprem
sonrasında ailedeki/toplumdaki
yaşamımda olabilecek aksamalarla başa
çıkabilmemi kolaylaştırır
1.
2.
3.
4.
5.

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum

a)
Radyo dinleyerek
b)
İnterneti düzenli takip ederek
c)
Komşularımla, arkadaşlarımla ve ailemle
görüşerek
d)
Seyahat planlarımla ilgili riskleri dikkate
alarak
e)
Televizyonda verilen güncel bilgileri
izleyerek
f)
Diğer, lütfen belirtin
Kendimi/ailemi/mallarımı aşağıdaki şekilde
hazırlardım:
a)
Mümkün olan en kısa sürede kamusal
alanlardan ayrılıp eve dönerek
b)
Evdeki diğer fertlerin yardıma ihtiyacı olup
olmadığını kontrol ederek
c)
Yerel ve ulusal yetkililerden talimatların
gelmesini bekleyerek
d)
Televizyonda verilen güncel bilgileri izleyere
a)
Diğer, lütfen belirtin

20

25

26

Son olarak bize kendiniz hakkında biraz bilgi
vermenizi istiyoruz

Son olarak bize kendiniz hakkında biraz bilgi
vermenizi istiyoruz

Son olarak bize kendiniz hakkında biraz bilgi Son olarak bize kendiniz hakkında biraz bilgi
vermenizi istiyoruz
vermenizi istiyoruz

Cinsiyet

Cinsiyet

Cinsiyet

Cinsiyet

Erkek
Kadın
Bildirmek istemiyorum

Erkek
Kadın
Bildirmek istemiyorum

Erkek
Kadın
Bildirmek istemiyorum

Erkek
Kadın
Bildirmek istemiyorum

Yaş

Yaş

Yaş

Yaş

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
27

28

29

30

31

14 ve altı
14-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65 ve üzeri

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

14 ve altı
14-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65 ve üzeri

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

14 ve altı
14-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65 ve üzeri

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

14 ve altı
14-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65 ve üzeri

Yaşadığım ev/apartman dairesi:

Yaşadığım ev/apartman dairesi:

Yaşadığım ev/apartman dairesi/müstakil daire:

Yaşadığım ev/apartman dairesi:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Kendi malım
Akrabalarımın malı
Kiralık
Diğer

Kendi malım
Akrabalarımın malı
Kiralık
Diğer

Kendi malım
Akrabalarımın malı
Kiralık
Diğer

Kendi malım
Akrabalarımın malı
Kiralık
Diğer

Evinizde kaç kişi ikamet ediyor (siz dahil)?

Evinizde kaç kişi ikamet ediyor (siz dahil)?

Evinizde kaç kişi ikamet ediyor (siz dahil)?

Evinizde kaç kişi ikamet ediyor (siz dahil)?

__ Yetişkin (18 üzeri)

__ Yetişkin (18 üzeri)

__ Yetişkin (18 üzeri)

__ Yetişkin (18 üzeri)

Evinizde kaç çocuk var?

Evinizde kaç çocuk var?

Evinizde kaç çocuk var?

Evinizde kaç çocuk var?

__ Çocuklar (18 altı)

__ Çocuklar (18 altı)

__ Çocuklar (18 altı)

__ Çocuklar (18 altı)

Evinizde yaşayanlar arasında kaç kişi engelli
(fiziksel veya zihinsel) veya özel ihtiyaçları var
(ör. ana dili bilmeme, öğrenme zorlukları)?

Evinizde yaşayanlar arasında kaç kişi engelli
(fiziksel veya zihinsel engel) veya özel ihtiyaçları
var (ör. ana dili bilmeme, öğrenme zorlukları)?

Evinizde yaşayanlar arasında kaç kişi engelli
(fiziksel veya zihinsel engel) veya özel ihtiyaçları
var (ör. ana dili bilmeme, öğrenme zorlukları)?

Evinizde yaşayanlar arasında kaç kişi engelli
(fiziksel veya zihinsel engel) veya özel ihtiyaçları
var (ör. ana dili bilmeme, öğrenme zorlukları)?

___ özel ihtiyaçları olan veya engelli kişi
dil hakimiyeti düşük seviyedeki kişiler (ör. ana dili
konuşamayan kişilerin tehlike, uyarı ve tavsiye
mesajlarının tercümesi için yardıma ihtiyacı
olabilir)

___ özel ihtiyaçları olan veya engelli kişi
dil hakimiyeti düşük seviyedeki kişiler (ör. ana dili
konuşamayan kişilerin tehlike, uyarı ve tavsiye
mesajlarının tercümesi için yardıma ihtiyacı
olabilir)

___ özel ihtiyaçları olan veya engelli kişi
dil hakimiyeti düşük seviyedeki kişiler (ör. ana dili
konuşamayan kişilerin tehlike, uyarı ve tavsiye
mesajlarının tercümesi için yardıma ihtiyacı
olabilir)

___ özel ihtiyaçları olan veya engelli kişi
dil hakimiyeti düşük seviyedeki kişiler (ör. ana dili
konuşamayan kişilerin tehlike, uyarı ve tavsiye
mesajlarının tercümesi için yardıma ihtiyacı
olabilir)

Aldığınız en yüksek eğitim seviyesi nedir?

Aldığınız en yüksek eğitim seviyesi nedir?

Aldığınız en yüksek eğitim seviyesi nedir?

Aldığınız en yüksek eğitim seviyesi nedir?
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Resmi bir eğitim almadım
İlk öğrenimi tamamladım
Orta öğrenimi tamamladım
Teknik/Mesleki Sertifika
Üniversite lisans derecesi
Yüksek lisans derecesi
Öğrenime devam ediyorum

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Resmi bir eğitim almadım
İlk öğrenimi tamamladım
Orta öğrenimi tamamladım
Teknik/Mesleki Sertifika
Üniversite lisans derecesi
Yüksek lisans derecesi
Öğrenime devam ediyorum

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Resmi bir eğitim almadım
İlk öğrenimi tamamladım
Orta öğrenimi tamamladım
Teknik/Mesleki Sertifika
Üniversite lisans derecesi
Yüksek lisans derecesi
Öğrenime devam ediyorum

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Resmi bir eğitim almadım
İlk öğrenimi tamamladım
Orta öğrenimi tamamladım
Teknik/Mesleki Sertifika
Üniversite lisans derecesi
Yüksek lisans derecesi
Öğrenime devam ediyorum

32

Çalışma durumunuz nedir?
a)
Çalışan
b)
Serbest meslek sahibi
c)
İşsiz
d)
Emekli
e)
Evin ve çocukların bakımı
f)
Öğrenci

Çalışma durumunuz nedir?
a)
Çalışan
b)
Serbest meslek sahibi
c)
İşsiz
d)
Emekli
e)
Evin ve çocukların bakımı
f)
Öğrenci

Çalışma durumunuz nedir?
a)
Çalışan
b)
Serbest meslek sahibi
c)
İşsiz
d)
Emekli
e)
Evin ve çocukların bakımı
f)
Öğrenci

Çalışma durumunuz nedir?
a)
Çalışan
b)
Serbest meslek sahibi
c)
İşsiz
d)
Emekli
e)
Evin ve çocukların bakımı
f)
Öğrenci
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Yaşadığınız toplumdaki spor kulüpleri, inanç
temelli sivil toplum kuruluşları (ör. cami, kilise
dernekleri, vb.), gönüllü organizasyonlar veya
başka tür sivil toplum kuruluşlarına üye misiniz?

Yaşadığınız toplumdaki spor kulüpleri, inanç
temelli sivil toplum kuruluşları (ör. cami, kilise
dernekleri, vb.), gönüllü organizasyonlar veya
başka tür sivil toplum kuruluşlarına üye misiniz?

Yaşadığınız toplumdaki spor kulüpleri, inanç
temelli sivil toplum kuruluşları (ör. cami, kilise
dernekleri, vb.), gönüllü organizasyonlar veya
başka tür sivil toplum kuruluşlarına üye misiniz?

Yaşadığınız toplumdaki spor kulüpleri, inanç
temelli sivil toplum kuruluşları (ör. cami, kilise
dernekleri, vb.), gönüllü organizasyonlar veya
başka tür sivil toplum kuruluşlarına üye misiniz?

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

Evet
Hayır

Evet
Hayır

Evet
Hayır

Evet
Hayır

Katıldığınız için teşekkür ederiz

Katıldığınız için teşekkür ederiz

Katıldığınız için teşekkür ederiz

Katıldığınız için teşekkür ederiz

Başka bir kendini değerlendirme daha yapmak
isterim
[kutular ve çıkış seçeneği]

Başka bir kendini değerlendirme daha yapmak
isterim
[kutular ve çıkış seçeneği]

Başka bir kendini değerlendirme daha yapmak
isterim
[kutular ve çıkış seçeneği]

Başka bir kendini değerlendirme daha yapmak
isterim
[kutular ve çıkış seçeneği]
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59

60 (25,

Welche Kommunikationsmethoden nutzen
Sie zur Lösung und Prävention von
Konflikten in Bezug auf das Terrorrisiko
oder dem Management von Terrorismus?
(Mehrfachantworten möglich)

Welche Kommunikationsmethoden nutzen
Sie zur Lösung und Prävention von
Konflikten in Bezug auf Hochwasserrisiken
oder dem Hochwasserrisikomanagement?
(Mehrfachantworten möglich)

Beteiligung von zentralen Akteuren
a)
Rollenspiele
b)
Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
c)
Öffentliche Veranstaltungen/
Anhörungen
d)
Öffentliche Workshops
e)
Runder Tisch
f)
Theatervorführungen
Soziale Medien
g)
Twitter
h)
Facebook
i)
Andere
Informationsmaterial
j)
Broschüren, Faltblätter, etc.
k)
Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
l)
Fotos
m)
Poster, Displays
n)
Werbung
o)
Videos
Massenmedien
p)
Website
q)
Publikation in
lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften (inkl.
Amtsblätter)
r)
Fernsehen oder Radio
Andere Technologie-unterstützte
Kommunikation
s)
SMS
t)
Automatische Anrufsysteme
u)
Andere

Beteiligung von zentralen Akteuren
a) Rollenspiele
b) Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
c) Öffentliche Veranstaltungen/
Anhörungen
d) Öffentliche Workshops
e) Runder Tisch
f) Theatervorführungen
Soziale Medien
g) Twitter
h) Facebook
i) Andere
Informationsmaterial
j) Broschüren, Faltblätter, etc.
k) Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
l) Fotos
m) Poster, Displays
n) Werbung
o) Videos
Massenmedien
p) Website
q) Publikation in lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften (inkl.
Amtsblätter)
r) Fernsehen oder Radio
Andere Technologie-unterstützte
Kommunikation
s) SMS
t) Automatische Anrufsysteme
u) Andere

Erreichen Sie verschiedene

Erreichen Sie verschiedene

Welche Kommunikationsmethoden nutzen
Sie zur Lösung und Prävention von
Konflikten in Bezug auf die Risiken von
Epidemien oder dem Risikomanagement
von Epidemien? (Mehrfachantworten
möglich)
Beteiligung von zentralen Akteuren
a) Rollenspiele
b) Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
c) Öffentliche Veranstaltungen/
Anhörungen
d) Öffentliche Workshops
e) Runder Tisch
f) Theatervorführungen
Soziale Medien
g) Twitter
h) Facebook
i) Andere
Informationsmaterial
j) Broschüren, Faltblätter, etc.
k) Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
l) Fotos
m) Poster, Displays
n) Werbung
o) Videos
Massenmedien
p) Website
q) Publikation in lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften (inkl.
Amtsblätter)
r) Fernsehen oder Radio
Andere Technologie-unterstützte
Kommunikation
s) SMS
t) Automatische Anrufsysteme
u) Andere

Erreichen Sie verschiedene

Welche Kommunikationsmethoden nutzen
Sie zur Lösung und Prävention von
Konflikten in Bezug auf Erdbebenrisiken
oder dem Risikomanagement von
Erdbeben? (Mehrfachantworten möglich)
Beteiligung von zentralen Akteuren
a) Rollenspiele
b) Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
c) Öffentliche Veranstaltungen/
Anhörungen
d) Öffentliche Workshops
e) Runder Tisch
f) Theatervorführungen
Soziale Medien
g) Twitter
h) Facebook
i) Andere
Informationsmaterial
j) Broschüren, Faltblätter, etc.
k) Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
l) Fotos
m) Poster, Displays
n) Werbung
o) Videos
Massenmedien
p) Website
q) Publikation in lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften (inkl.
Amtsblätter)
r) Fernsehen oder Radio
Andere Technologie-unterstützte
Kommunikation
s) SMS
t) Automatische Anrufsysteme
u) Andere

Erreichen Sie verschiedene
23

38, 47)

Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B. Menschen,
die eine andere Sprache sprechen,
spezielle Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B. Menschen,
die eine andere Sprache sprechen,
spezielle Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B. Menschen,
die eine andere Sprache sprechen,
spezielle Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B. Menschen,
die eine andere Sprache sprechen,
spezielle Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

Ja
Nein
Ich weiß nicht

61 (wie Kommunikationsgewohnheiten und der
26, 39) Bedarf nach Informationen variieren
zwischen verschiedenen Gruppen (z.B.
beziehen manche Menschen ihre
Informationen bevorzugt über E-Mail,
andere über Zeitung oder Fernsehen).
Werden solche Unterschiede in Ihrer
Risikokommunikation berücksichtigt?
a.
b.
c.
62

63 (27,
41, 49)

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Kommunikationsgewohnheiten und der
Bedarf nach Informationen variieren
zwischen verschiedenen Gruppen (z.B.
beziehen manche Menschen ihre
Informationen bevorzugt über E-Mail,
andere über Zeitung oder Fernsehen).
Werden solche Unterschiede in Ihrer
Risikokommunikation berücksichtigt?

Kommunikationsgewohnheiten und der
Bedarf nach Informationen variieren
zwischen verschiedenen Gruppen (z.B.
beziehen manche Menschen ihre
Informationen bevorzugt über E-Mail,
andere über Zeitung oder Fernsehen).
Werden solche Unterschiede in Ihrer
Risikokommunikation berücksichtigt?

Kommunikationsgewohnheiten und der
Bedarf nach Informationen variieren
zwischen verschiedenen Gruppen (z.B.
beziehen manche Menschen ihre
Informationen bevorzugt über E-Mail,
andere über Zeitung oder Fernsehen).
Werden solche Unterschiede in Ihrer
Risikokommunikation berücksichtigt?

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Werden auch psychologische Faktoren
(z.B. Risikowahrnehmung und
Motivationen) bei der gemeinsamen
Konfliktlösung und beim Aufbau von
Vertrauen berücksichtigt?

Werden auch psychologische Faktoren
(z.B. Risikowahrnehmung und
Motivationen) bei der gemeinsamen
Konfliktlösung und beim Aufbau von
Vertrauen berücksichtigt?

Werden auch psychologische Faktoren
(z.B. Risikowahrnehmung und
Motivationen) bei der gemeinsamen
Konfliktlösung und beim Aufbau von
Vertrauen berücksichtigt?

Werden auch psychologische Faktoren
(z.B. Risikowahrnehmung und
Motivationen) bei der gemeinsamen
Konfliktlösung und beim Aufbau von
Vertrauen berücksichtigt?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Hat Ihre Organisation eine Kernbotschaft,
mit deren Hilfe das Ziel der Konfliklösung
und des Vertrauensaufbaus erreicht
werden soll? Ein Beispiel könnte sein: “Die
bestmögliche Vorsorge wird am besten
erreicht, wenn alle zusammenarbeiten.“
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht

64 (wie Sammeln Sie aktiv Rückmeldungen zu
28, 42, Ihrer Kommunikationspraxis zum Ziel

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Hat Ihre Organisation eine Kernbotschaft,
mit deren Hilfe das Ziel der Konfliklösung
und des Vertrauensaufbaus erreicht
werden soll? Ein Beispiel könnte sein: “Die
bestmögliche Vorsorge wird am besten
erreicht, wenn alle zusammenarbeiten.“
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Sammeln Sie aktiv Rückmeldungen zu
Ihrer Kommunikationspraxis zum Ziel

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Hat Ihre Organisation eine Kernbotschaft,
mit deren Hilfe das Ziel der Konfliklösung
und des Vertrauensaufbaus erreicht
werden soll? Ein Beispiel könnte sein: “Die
bestmögliche Vorsorge wird am besten
erreicht, wenn alle zusammenarbeiten.“
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Sammeln Sie aktiv Rückmeldungen zu
Ihrer Kommunikationspraxis zum Ziel

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Hat Ihre Organisation eine Kernbotschaft,
mit deren Hilfe das Ziel der Konfliklösung
und des Vertrauensaufbaus erreicht
werden soll? Ein Beispiel könnte sein: “Die
bestmögliche Vorsorge wird am besten
erreicht, wenn alle zusammenarbeiten.“
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Sammeln Sie aktiv Rückmeldungen zu
Ihrer Kommunikationspraxis zum Ziel
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50)

“Gemeinsame Konfliktlösung und Aufbau
von Vertrauen”?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
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Wenn ja, nutzen Sie dieses Feedback, um
Ihre Kommunikationspraxis zu
verbessern?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die TACTIC SelbstEinschätzung für Organisationen
abgeschlossen. Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten zu gelangen
(->Link!!!).

“Gemeinsame Konfliktlösung und Aufbau
von Vertrauen”?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Wenn ja, nutzen Sie dieses Feedback, um
Ihre Kommunikationspraxis zu
verbessern?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die TACTIC SelbstEinschätzung für Organisationen
abgeschlossen. Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten zu gelangen
(->Link!!!).

“Gemeinsame Konfliktlösung und Aufbau
von Vertrauen”?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Wenn ja, nutzen Sie dieses Feedback, um
Ihre Kommunikationspraxis zu
verbessern?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die TACTIC SelbstEinschätzung für Organisationen
abgeschlossen. Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten zu gelangen
(->Link!!!).

“Gemeinsame Konfliktlösung und Aufbau
von Vertrauen”?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Wenn ja, nutzen Sie dieses Feedback, um
Ihre Kommunikationspraxis zu
verbessern?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die TACTIC SelbstEinschätzung für Organisationen
abgeschlossen. Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten zu gelangen
(->Link!!!).
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