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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 organisations that aim at
self-assessing their risk communication activities as they are 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

1

2

Salgın

Deprem

Değerlendirmeye giriş
- Amaçlar
- Yapı
- Beklenen geri bildirim
- İyi uygulamalar
kütüphanesine bağlantı

Değerlendirmeye giriş
- Amaçlar
- Yapı
- Beklenen geri bildirim
- İyi uygulamalar
kütüphanesine bağlantı

Değerlendirmeye giriş
- Amaçlar
- Yapı
- Beklenen geri bildirim
- İyi uygulamalar
kütüphanesine bağlantı

Değerlendirmeye giriş
- Amaçlar
- Yapı
- Beklenen geri bildirim
- İyi uygulamalar
kütüphanesine bağlantı

Bilgi edinmek isterseniz lütfen
fareyi istediğiniz seçenek üzerine
getirin. Bir soru işareti çıkıyorsa,
üzerine tıkladığınızda daha fazla
bilgi görürsünüz.

Bilgi edinmek isterseniz lütfen
fareyi istediğiniz seçenek üzerine
getirin. Bir soru işareti çıkıyorsa,
üzerine tıkladığınızda daha fazla
bilgi görürsünüz.

Bilgi edinmek isterseniz lütfen
fareyi istediğiniz seçenek üzerine
getirin. Bir soru işareti çıkıyorsa,
üzerine tıkladığınızda daha fazla
bilgi görürsünüz.

Bilgi edinmek isterseniz lütfen
fareyi istediğiniz seçenek üzerine
getirin. Bir soru işareti çıkıyorsa,
üzerine tıkladığınızda daha fazla
bilgi görürsünüz.

Organizasyonunuz nerede
bulunuyor?

Organizasyonunuz nerede
bulunuyor?

Organizasyonunuz nerede
bulunuyor?

Organizasyonunuz nerede
bulunuyor?

Nasıl bir organizasyonda
çalışıyorsunuz?

Nasıl bir organizasyonda
çalışıyorsunuz?

Nasıl bir organizasyonda
çalışıyorsunuz?

Nasıl bir organizasyonda
çalışıyorsunuz?

a)
b)
c)
d)
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Sel

Kamu kurumu
Özel firma
Kar amacı gütmeyen
kuruluş
Diğer

Sizce aşağıdaki tehlikelerden en

a)
b)
c)
d)

Kamu kurumu
Özel firma
Kar amacı gütmeyen
kuruluş
Diğerleri

Sizce aşağıdaki tehlikelerden en

a)
b)
c)
d)

Kamu kurumu
Özel firma
Kar amacı gütmeyen
kuruluş
Diğerleri

Sizce aşağıdaki tehlikelerden en

a)
b)
c)
d)

Kamu kurumu
Özel firma
Kar amacı gütmeyen
kuruluş
Diğerleri

Sizce aşağıdaki tehlikelerden en

çok hangisi organizasyonunuzu
ilgilendiriyor? (birinci soru, 5
düğme)

çok hangisi organizasyonunuzu
ilgilendiriyor? (birinci soru, 5
düğme)

çok hangisi organizasyonunuzu
ilgilendiriyor? (birinci soru, 5
düğme)

çok hangisi organizasyonunuzu
ilgilendiriyor? (birinci soru, 5
düğme)

a) Sel
b) Deprem
c) Salgın (hayvanlardan ve
insanlardan bulaşan
hastalıklar, ör. deli dana
hastalığı ve grip)
d) Terörizm

a. Sel
b. Deprem
c. Salgın (hayvanlardan ve
insanlardan bulaşan
hastalıklar, ör. deli dana
hastalığı ve grip)
d. Terörizm

a) Sel
b) Deprem
c) Salgın (hayvanlardan ve
insanlardan bulaşan
hastalıklar, ör. deli dana
hastalığı ve grip)
d) Terörizm

a) Sel
b) Deprem
c) Salgın (hayvanlardan ve
insanlardan bulaşan
hastalıklar, ör. deli dana
hastalığı ve grip)
d) Terörizm

TEHLİKE DENEYİMİ VE TEHLİKE
ALGISI

TEHLİKE DENEYİMİ VE TEHLİKE
ALGISI

TEHLİKE DENEYİMİ VE TEHLİKE
ALGISI

TEHLİKE DENEYİMİ VE TEHLİKE
ALGISI
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Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
bir terör saldırısının sonuçları
yaşandı mı (ör. günlük hayatın
aksaması)?

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
bir sel baskınının sonuçları
yaşandı mı (ör. günlük hayatın
aksaması)?

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
bir salgın olayının olumsuz
sonuçları yaşandı mı (ör. günlük
hayatın aksaması)?

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
bir deprem olayının olumsuz
sonuçları yaşandı mı? (ör. günlük
hayatın aksaması)?

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

Evet
Hayır (9. soruya geçin)

Evet
Hayır (9. soruya geçin)

Evet
Hayır (9. soruya geçin)

4. soruya evet yanıtını
verdiyseniz yaşadığınız yerde
son terör saldırısı ne zaman
meydana geldi?

4. soruya evet yanıtını
verdiyseniz yaşadığınız yerde son
sel baskını ne zaman meydana
geldi?

4. soruya evet yanıtını
verdiyseniz yaşadığınız yerde
son salgın olayı ne zaman
meydana geldi?

4. soruya evet yanıtını
verdiyseniz yaşadığınız yerde son
deprem olayı ne zaman
meydana geldi?

Bir yıldan az bir süre önce
a)
b)
Bir yıl ile on yıl arasında
c)
On yıldan fazla bir süre
önce

Bir yıldan az bir süre önce
a)
b)
Bir yıl ile on yıl arasında
c)
On yıldan fazla bir süre
önce

Bir yıldan az bir süre önce
a)
b)
Bir yıl ile on yıl arasında
c)
On yıldan fazla bir süre
önce

Bir yıldan az bir süre önce
a)
b)
Bir yıl ile on yıl arasında
c)
On yıldan fazla bir süre
önce

Organizasyonunuz son terör
saldırısından dersler çıkarttı mı?

Organizasyonunuz son sel
baskınından dersler çıkarttı mı?

Organizasyonunuz son salgın
olayından dersler çıkarttı mı?

Organizasyonunuz son deprem
olayından dersler çıkarttı mı?

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
7

Evet
Hayır (9. soruya geçin)

Yanıtınız evet ise

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
Yanıtınız evet ise

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
Yanıtınız evet ise

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
Yanıtınız evet ise
6

organizasyonunuz bu dersleri
sistematik olarak belgeledi mi
ve iyileştirme tavsiyeleri
geliştirdi mi?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
8

Yanıtınız evet ise bu tavsiyeler
uygulamaya koyuldu mu?
a) Evet, tüm tavsiyelerimizi
uygulamaya koyduk
b) Evet, tavsiyelerin bir
bölümünü uygulamaya
koyduk ve diğerlerini ise
uygulamaya alma süreci
içerisindeyiz
c) Tavsiyelerimizi gelecekte
uygulamaya koymayı
planlıyoruz
d) Hayır, tavsiyelerimizi
uygulamaya
koymayacağız

organizasyonunuz bu dersleri
sistematik olarak belgeledi mi ve
iyileştirme tavsiyeleri geliştirdi
mi?
d) Evet
e) Hayır
f) Bilmiyorum
Yanıtınız evet ise bu tavsiyeler
uygulamaya koyuldu mu?
a) Evet, tüm
tavsiyelerimizi
uygulamaya koyduk
b) Evet, tavsiyelerin bir
bölümünü uygulamaya
koyduk ve diğerlerini
ise uygulamaya alma
süreci içerisindeyiz
c) Tavsiyelerimizi
gelecekte uygulamaya
koymayı planlıyoruz
d) Hayır, tavsiyelerimizi
uygulamaya
koymayacağız

organizasyonunuz bu dersleri
sistematik olarak belgeledi mi
ve iyileştirme tavsiyeleri
geliştirdi mi?
g) Evet
h) Hayır
i) Bilmiyorum
Yanıtınız evet ise bu tavsiyeler
uygulamaya koyuldu mu?
a) Evet, tüm tavsiyelerimizi
uygulamaya koyduk
b) Evet, tavsiyelerin bir
bölümünü uygulamaya
koyduk ve diğerlerini ise
uygulamaya alma süreci
içerisindeyiz
c) Tavsiyelerimizi gelecekte
uygulamaya koymayı
planlıyoruz
d) Hayır, tavsiyelerimizi
uygulamaya
koymayacağız

organizasyonunuz bu dersleri
sistematik olarak belgeledi mi ve
iyileştirme tavsiyeleri geliştirdi
mi?
j) Evet
k) Hayır
l) Bilmiyorum
Yanıtınız evet ise bu tavsiyeler
uygulamaya koyuldu mu?
a) Evet, tüm tavsiyelerimizi
uygulamaya koyduk
b) Evet, tavsiyelerin bir
bölümünü uygulamaya
koyduk ve diğerlerini ise
uygulamaya alma süreci
içerisindeyiz
c) Tavsiyelerimizi gelecekte
uygulamaya koymayı
planlıyoruz
d) Hayır, tavsiyelerimizi
uygulamaya
koymayacağız
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Riskler ve riskleri azaltacak
eylemler farklı şekillerde
algılanabilir (ör. organizasyon
terör riskini çok düşük olarak
algılayabilir fakat vatandaşlar
bu riskin yüksek olduğu
kanısında olabilir).
Organizasyonunuzun terör
riskini algılaması ile toplumdaki
bireylerin terör riskini algılaması
arasında nasıl farklılıklar
olduğunu biliyor musunuz?
a)
b)
c)

10

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Riskler ve riskleri azaltacak
eylemler farklı şekillerde
algılanabilir (ör. organizasyon
sele karşı %100 korunmanın
mümkün olmadığını düşünebilir
fakat vatandaşlar bunun
mümkün olduğu kanısını
taşıyabilir). Organizasyonunuzun
sel riskini algılaması ile
toplumdaki bireylerin sel riskini
algılaması arasında nasıl
farklılıklar olduğunu biliyor
musunuz?
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Riskler ve riskleri azaltacak
eylemler farklı şekillerde
algılanabilir (ör. organizasyon
salgın riskini çok yüksek olarak
algılayabilir fakat vatandaşlar
bu riskin düşük olduğu
kanısında olabilir).
Organizasyonunuz veya sizin
risk algınız ile toplumdaki
bireylerin risk algısı arasında
nasıl farklılıklar olduğunu biliyor
musunuz?
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Riskler ve riskleri azaltacak
eylemler farklı şekillerde
algılanabilir (ör. organizasyon
depremin vereceği hasarın
insanların alacağı önlemlerle
azaltılabileceğini düşünebilir
ama vatandaşlar depremin doğal
bir afet olduğunu, hatta Tanrının
takdiri olduğunu düşünebilir ve
insanların yapacağı hiçbir şeyin
işe yaramayacağını düşünebilir).
Organizasyonunuz veya sizin risk
algınız ile toplumdaki bireylerin
risk algısı arasında nasıl
farklılıklar olduğunu biliyor
musunuz?
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Riskin farklı algılanması
nedeniyle ortaya uzlaşmazlıklar
çıktı mı?

Riskin farklı algılanması
nedeniyle ortaya uzlaşmazlıklar
çıktı mı?

Salgınlar konusunda riskin farklı
algılanması nedeniyle ortaya
uzlaşmazlıklar çıktı mı?

Riskin farklı algılanması
nedeniyle ortaya uzlaşmazlıklar
çıktı mı?

a)
Evet
b)
Hayır, henüz değil ama
eminim uzlaşmazlıklar çıkacaktır
c)
Hayır, risk algılama
arasındaki farklılıklar oldukça

a)
Evet
b)
Hayır, henüz değil ama
eminim uzlaşmazlıklar çıkacaktır
c)
Hayır, risk algılama
arasındaki farklılıklar oldukça

a)
Evet
b)
Hayır, henüz değil ama
eminim uzlaşmazlıklar çıkacaktır
c)
Hayır, salgınlar
konusunda risk algılama

a)
Evet
b)
Hayır, henüz değil ama
eminim uzlaşmazlıklar çıkacaktır
c)
Hayır, risk algılama
arasındaki farklılıklar oldukça
8
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küçük
d)
Bilmiyorum

küçük
d)
Bilmiyorum

arasındaki farklılıklar oldukça
küçük
d)
Bilmiyorum

küçük
d)
Bilmiyorum

Belirli bir tehlikeyi nasıl
algıladığınız bizi ilgilendiriyor.
Vereceğiniz yanıtlar kişisel
görüşünüz olabilir ama zaten
bunu amaçlıyoruz. Kapsamlı
araştırmalar risk yöneticileri ile
risk altında olanların belirli
riskleri algılamaları arasında
farklılıklar olduğunu vurguluyor.
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. Kapsamlı
araştırmalar risk yöneticileri ile
risk altında olanların belirli riskleri
algılamaları arasında farklılıklar
olduğunu vurguluyor. 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. Kapsamlı
araştırmalar risk yöneticileri ile
risk altında olanların belirli
riskleri algılamaları arasında
farklılıklar olduğunu vurguluyor.
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. Kapsamlı
araştırmalar risk yöneticileri ile
risk altında olanların belirli riskleri
algılamaları arasında farklılıklar
olduğunu vurguluyor. Lütfen
aşağıdaki soruları kendi
düşünceniz doğrultusunda ve
hızla yanıtlayın.

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

Sel riski insanların gönüllü
seçiminden etkilenir mi (ör. yapılan
tercihler sel riskini 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

1 gönüllü
2

1 gönüllü
2
9

1 gönüllü
2
3
4
5 gönüllü değil

4
5 gönüllü değil

3
4
5 gönüllü değil

3
4
5 gönüllü değil

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 Salgın riski ne dereceye kadar
oluşturur veya tehdit
tehdit oluşturur veya tehdit
oluşturmaz?
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 Salgın riskine ne kadar aşinasınız
veya aşina değilsiniz?
veya aşina değilsiniz?

1 aşina
2

1 aşina
2

1 aşina
2

1 aşina
2
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3
4
5 aşina değil
Terör riski ne dereceye kadar
yönetilebilir veya yönetilemez?

3
4
5 aşina değil
Sel riski ne dereceye kadar
yönetilebilir veya yönetilemez?

3
4
5 aşina değil
Salgın riski ne dereceye kadar
yönetilebilir veya yönetilemez?

3
4
5 aşina değil
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

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

Toplumun bir salgın olayı 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?
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12

Organizasyonunuz teröre karşı
hazırlıklı olmaya diğer
tehlikelere karşı hazırlıklı
olmaktan farklı mı yaklaşıyor?
a) Hayır, teröre karşı
hazırlanmak diğer tür
tehlikelere karşı
hazırlanmaktan farklı
değil
b) Evet, terörün kendine has
nitelikleri ve dikkate
alınması gereken
özellikleri vardır
c) Bu konunun dikkate
alınıp alınmadığından
emin değilim
d) uygulanamaz

13

Günlük faaliyetleriniz sırasında
hangi sıklıkta aşağıdaki türde
organizasyonlarla

1 kesin
2
3
4
5 kesin değil

1 kesin
2
3
4
5 kesin değil

1 kesin
2
3
4
5 kesin değil

Organizasyonunuz sele karşı
hazırlıklı olmaya diğer tehlikelere
karşı hazırlıklı olmaktan farklı mı
yaklaşıyor?

Organizasyonunuz salgınlara
karşı hazırlıklı olmaya diğer
tehlikelere karşı hazırlıklı
olmaktan farklı mı yaklaşıyor?

Organizasyonunuz depreme
karşı hazırlıklı olmaya diğer
tehlikelere karşı hazırlıklı
olmaktan farklı mı yaklaşıyor?

a) Hayır, sel baskınına karşı
hazırlanmak diğer tür
tehlikelere karşı
hazırlanmaktan farklı değil
b) Evet, sel baskınının
kendine has nitelikleri ve
dikkate alınması gereken
özellikleri vardır
c) Bu konunun dikkate alınıp
alınmadığından emin
değilim
d) uygulanamaz

a) Hayır, salgınlara karşı
hazırlanmak diğer tür
tehlikelere karşı
hazırlanmaktan farklı
değil
b) Evet, salgınların kendine
has nitelikleri ve dikkate
alınması gereken
özellikleri vardır
c) Bu konunun dikkate
alınıp alınmadığından
emin değilim
d) uygulanamaz

Günlük faaliyetleriniz sırasında
Günlük faaliyetleriniz sırasında
hangi sıklıkta aşağıdaki türde
hangi sıklıkta aşağıdaki türde
organizasyonlarla çalışıyorsunuz? organizasyonlarla

a) Hayır, depreme karşı
hazırlanmak diğer tür
tehlikelere karşı
hazırlanmaktan farklı değil
b) Evet, depremin kendine
has nitelikleri ve dikkate
alınması gereken
özellikleri vardır
c) Bu konunun dikkate alınıp
alınmadığından emin
değilim
d) uygulanamaz

Günlük faaliyetleriniz sırasında
hangi sıklıkta aşağıdaki türde
organizasyonlarla
12

çalışıyorsunuz? (düzenli, ara
sıra, hiçbir zaman)
a)
b)
c)
d)
e)

14
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kamu
özel
kamu/özel
kar amacı gütmeyen
diğer

(düzenli, ara sıra, hiçbir zaman)
a)
b)
c)
d)
e)

kamu
özel
kamu/özel
kar amacı gütmeyen
diğer

çalışıyorsunuz? (düzenli, ara
sıra, hiçbir zaman)
a)
b)
c)
d)
e)

kamu
özel
kamu/özel
kar amacı gütmeyen
diğer

çalışıyorsunuz? (düzenli, ara sıra,
hiçbir zaman)
a)
b)
c)
d)
e)

kamu
özel
kamu/özel
kar amacı gütmeyen
diğer

Çoğu tehlikenin etkileri ülke
sınırlarını aşar. Bu nedenle ülke
sınırlarının ötesine ulaşan ağlar
kurarak risklerle ilgili mesajları
toplumlardaki bireylere iletmek
önemlidir.

Çoğu tehlikenin etkileri ülke
sınırlarını aşar. Bu nedenle ülke
sınırlarının ötesine ulaşan ağlar
kurarak risklerle ilgili mesajları
toplumlardaki bireylere iletmek
önemlidir.

Çoğu tehlikenin etkileri ülke
sınırlarını aşar. Bu nedenle ülke
sınırlarının ötesine ulaşan ağlar
kurarak risklerle ilgili mesajları
toplumlardaki bireylere iletmek
önemlidir.

Çoğu tehlikenin etkileri ülke
sınırlarını aşar. Bu nedenle ülke
sınırlarının ötesine ulaşan ağlar
kurarak risklerle ilgili mesajları
toplumlardaki bireylere iletmek
önemlidir.

Komşu ülkelerdeki
organizasyonlarla hangi sıklıkta
iletişim kuruyorsunuz?

Komşu ülkelerdeki
organizasyonlarla hangi sıklıkta
iletişim kuruyorsunuz?

Komşu ülkelerdeki
organizasyonlarla hangi sıklıkta
iletişim kuruyorsunuz?

Komşu ülkelerdeki
organizasyonlarla hangi sıklıkta
iletişim kuruyorsunuz?

a) Düzenli olarak
b) Ara sıra
c) Hiçbir zaman (17. soruya
geçin)

a) Düzenli olarak
b) Ara sıra
c) Hiçbir zaman (17. soruya
geçin)

a) Düzenli olarak
b) Ara sıra
c) Hiçbir zaman (17. soruya
geçin)

a) Düzenli olarak
b) Ara sıra
c) Hiçbir zaman (17. soruya
geçin)

Bir terör saldırısı durumunda
komşu ülkelerdeki
organizasyonlarla iletişim
kurmak için devreye girecek bir

Bir sel baskını durumunda komşu
ülkelerdeki organizasyonlarla
iletişim kurmak için devreye
girecek bir planınız var mı?

Bir büyük bir salgın olayı
durumunda aynı şekilde
etkilenebilecek komşu
ülkelerdeki organizasyonlarla

Bir büyük bir deprem olayı
durumunda aynı şekilde
etkilenebilecek komşu
ülkelerdeki organizasyonlarla
13

planınız var mı?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
16

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

iletişim kurmak için devreye
girecek bir planınız var mı?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

iletişim kurmak için devreye
girecek bir planınız var mı?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Komşu ülkelerle iletişim
kurarken dil engeli ile
karşılaşıyor musunuz?

Komşu ülkelerle iletişim
kurarken dil engeli ile
karşılaşıyor musunuz?

Komşu ülkelerle iletişim
kurarken dil engeli ile
karşılaşıyor musunuz?

Hedef kitlenizle iletişim kurarken
dil engeli ile karşılaşıyor
musunuz?

a)
Hayır, dil engeliyle
karşılaşmıyoruz
b)
Evet, dil engelini
kaldırmak için girişimlerde
bulunduk
c) Evet, dil engeliyle
karşılaşıyoruz ama henüz
girişimde bulunmadık.
d)
Bilmiyorum

a)
Hayır, dil engeliyle
karşılaşmıyoruz
b)
Evet, dil engelini kaldırmak
için girişimlerde bulunduk
c) Evet, dil engeliyle karşılaşıyoruz
ama henüz girişimde bulunmadık.
d) Bilmiyorum

a)
Hayır, dil engeliyle
karşılaşmıyoruz
b)
Evet, dil engelini
kaldırmak için girişimlerde
bulunduk
c) Evet, dil engeliyle
karşılaşıyoruz ama henüz
girişimde bulunmadık.
d) Bilmiyorum

a)
Hayır, dil engeliyle
karşılaşmıyoruz
b)
Evet, dil engelini
kaldırmak için girişimlerde
bulunduk
c) Evet, dil engeliyle karşılaşıyoruz
ama henüz girişimde bulunmadık.
d)
Bilmiyorum

Şimdi terör konusundaki risk
iletişimi faaliyetleriniz hakkında
biraz bilgi sahibi olmak istiyoruz.
Özellikle de
organizasyonunuzun risk
iletişimi konusundaki geçmiş
deneyimi ile ilgileniyoruz. Dört
potansiyel iletişim amacı tespit
ettik. Bu amaçlarla ilgili sorulara

Şimdi sel baskını durumunda sel
riski iletişimi faaliyetleriniz
hakkında biraz bilgi sahibi olmak
istiyoruz. Özellikle de
organizasyonunuzun risk iletişimi
konusundaki geçmiş deneyimi ile
ilgileniyoruz. Dört potansiyel
iletişim amacı tespit ettik. Bu
amaçlarla ilgili sorulara yanıt

Şimdi salgın olayı durumunda
salgın riski iletişimi
faaliyetleriniz hakkında biraz
bilgi sahibi olmak istiyoruz.
Özellikle de
organizasyonunuzun risk
iletişimi konusundaki geçmiş
deneyimi ile ilgileniyoruz. Dört
potansiyel iletişim amacı tespit

Şimdi deprem olayı durumunda
deprem risk iletişimi
faaliyetleriniz hakkında biraz
bilgi sahibi olmak istiyoruz.
Özellikle de organizasyonunuzun
risk iletişimi konusundaki geçmiş
deneyimi ile ilgileniyoruz. Dört
potansiyel iletişim amacı tespit
ettik. Bu amaçlarla ilgili sorulara
14

17

yanıt verdiğinizde, TACTIC
organizasyonunuza bu
amaçların yakalanması yolunda
güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili
geri bildirim sunabilecek.
Kendini değerlendirme anketi
sonunda size iyileştirme
önerileri de sunulacak.

verdiğinizde, TACTIC
organizasyonunuza bu amaçların
yakalanması yolunda güçlü ve
zayıf yönleri ile ilgili geri bildirim
sunabilecek. Kendini
değerlendirme anketi sonunda
size iyileştirme önerileri de
sunulacak.

ettik. Bu amaçlarla ilgili sorulara
yanıt verdiğinizde, TACTIC
organizasyonunuza bu
amaçların yakalanması yolunda
güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili
geri bildirim sunabilecek.
Kendini değerlendirme anketi
sonunda size iyileştirme
önerileri de sunulacak.

yanıt verdiğinizde, TACTIC
organizasyonunuza bu amaçların
yakalanması yolunda güçlü ve
zayıf yönleri ile ilgili geri bildirim
sunabilecek. Kendini
değerlendirme anketi sonunda
size iyileştirme önerileri de
sunulacak.

Organizasyonunuzun sorumlu
olduğu diğer faaliyetlerle
karşılaştırıldığında risk iletişimi
ne kadar önemli?

Organizasyonunuzun sorumlu
olduğu diğer faaliyetlerle
karşılaştırıldığında risk iletişimi
ne kadar önemli?

Organizasyonunuzun sorumlu
olduğu diğer faaliyetlerle
karşılaştırıldığında risk iletişimi
ne kadar önemli?

Organizasyonunuzun sorumlu
olduğu diğer faaliyetlerle
karşılaştırıldığında risk iletişimi
ne kadar önemli?

a) Önemli
b) Önemsiz
c) Bilmiyorum
18

a) Önemli
b) Önemsiz
c) Bilmiyorum

a) Önemli
b) Önemsiz
c) Bilmiyorum

a) Önemli
b) Önemsiz
c) Bilmiyorum

Görüşünüze göre, siz ve
organizasyonunuz
mahalleniz/ilçeniz/iliniz
dahilinde riskleri duyurabilmek
için ne dereceye kadar iyi
donanımlısınız?

Görüşünüze göre, siz ve
organizasyonunuz
mahalleniz/ilçeniz/iliniz
dahilinde riskleri duyurabilmek
için ne dereceye kadar iyi
donanımlısınız?

Görüşünüze göre, siz ve
organizasyonunuz
mahalleniz/ilçeniz/iliniz
dahilinde riskleri duyurabilmek
için ne dereceye kadar iyi
donanımlısınız?

Görüşünüze göre, siz ve
organizasyonunuz
mahalleniz/ilçeniz/iliniz
dahilinde riskleri duyurabilmek
için ne dereceye kadar iyi
donanımlısınız?

İyi donanımlıyız
Kötü donanımlıyız
Bilmiyorum

İyi donanımlıyız
Kötü donanımlıyız
Bilmiyorum

İyi donanımlıyız
Kötü donanımlıyız
Bilmiyorum

İyi donanımlıyız
Kötü donanımlıyız
Bilmiyorum
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a.
Mali (para, fon
kaynakları, vb.)
b.
Kadro (personel)
c.
Bilgi (risk konusunda ve
bu riski risk azaltma konusunda
bilgi, risk iletişim bilgisi, vb.)
Beceri (ör. bilgilendirme
d.
malzemelerini tasarlamak,
önleyici tedbirleri anlatmak)
e.
Motivasyon
(toplumunuzda terör riskini aktif
şekilde azaltma/teröre karşı
hazırlıklı olma isteği)

a.
Mali (para, fon kaynakları,
vb.)
b.
Kadro (personel)
c.
Bilgi (risk konusunda ve bu
riski risk azaltma konusunda bilgi,
risk iletişim bilgisi, vb.)
Beceri (ör. bilgilendirme
d.
malzemelerini tasarlamak,
önleyici tedbirleri anlatmak)
e.
Motivasyon
(toplumunuzda sel riskini aktif
şekilde azaltma/sele karşı
hazırlıklı olma isteği)

a.
Mali (para, fon
kaynakları, vb.)
b.
Kadro (personel)
c.
Bilgi (risk konusunda ve
bu riski risk azaltma konusunda
bilgi, risk iletişim bilgisi, vb.)
Beceri (ör. bilgilendirme
d.
malzemelerini tasarlamak, insan
sağlığını koruyucu tedbirleri
göstermek)
e.
Motivasyon
(toplumunuzda sağlıklı yaşamı
aktif şekilde teşvik etmek isteği)
f.
Mevcut altyapı (iyi
durumda, güvenlik standartlarına
ve yönetmeliklere uygun)

a.
Mali (para, fon kaynakları,
vb.)
b.
Kadro (personel)
c.
Bilgi (risk konusunda ve
bu riski risk azaltma konusunda
bilgi, risk iletişim bilgisi, vb.)
Beceri (ör. bilgilendirme
d.
malzemelerini tasarlamak,
depremden korunma tedbirlerini
anlatmak)
e.
Motivasyon
(toplumunuzda depreme hazırlıklı
olmayı aktif şekilde artırma isteği)

Organizasyonunuzun terör
riskini anlatmayı da içeren bir
risk iletişimi stratejisi var mı?

Organizasyonunuzun sel riskini
anlatmayı da içeren bir risk
iletişimi stratejisi var mı?

Organizasyonunuzun bir risk
iletişim stratejisi var mı?

Organizasyonunuzun deprem
riskini anlatmayı da içeren bir
risk iletişimi stratejisi var mı?

a)
Evet, ve uygulamada
mükemmel olduğunu
düşünüyorum
b)
Evet, ama iyileştirilmesi
gerekir
c)
Hayır
d)
Bilmiyorum

a)
Evet, ve uygulamada
mükemmel olduğunu
düşünüyorum
b)
Evet, ama iyileştirilmesi
gerekir
c)
Hayır
d)
Bilmiyorum

a)
Evet, ve uygulamada
mükemmel olduğunu
düşünüyorum
b)
Evet, ama iyileştirilmesi
gerekir
c)
Hayır
d)
Bilmiyorum

a)
Evet, ve uygulamada
mükemmel olduğunu
düşünüyorum
b)
Evet, ama iyileştirilmesi
gerekir
c)
Hayır
d)
Bilmiyorum
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Vatandaşların organizasyonunuz
tarafından sağlanan bilgilere
güvendiğini düşünüyor
musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

21

Lütfen aşağıdaki amaçlardan
hangilerinin,
organizasyonunuzun terör
riskine yönelik risk iletişimi
faaliyetleri için anlamlı
olduğunu belirtin. Geçerli tüm
şıkları işaretleyin.
Bu dört risk iletişim amacı
uygulama sırasında çakışıyor
olsa da, bu amaçlar birbirinden
farklı kavramlardır. Bu nedenle
araştırma sonuçlarına dayanarak
ve elimizdeki görevi
basitleştirmek için sadece bu dört
amaç üzerine odaklanacağız.

a)
Risk farkındalığını
artırmak (yani toplumu risk
hakkında olay henüz olmadan

Vatandaşların organizasyonunuz
tarafından sağlanan bilgilere
güvendiğini düşünüyor
musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
Lütfen aşağıdaki amaçlardan
hangilerinin,
organizasyonunuzun risk iletişimi
faaliyetleri için anlamlı olduğunu
belirtin. Geçerli tüm şıkları
işaretleyin.
Bu dört risk iletişim amacı
uygulama sırasında çakışıyor olsa
da, bu amaçlar birbirinden farklı
kavramlardır. Bu nedenle
araştırma sonuçlarına dayanarak
ve elimizdeki görevi basitleştirmek
için sadece bu dört amaç üzerine
odaklanacağız.

a)
Risk farkındalığını artırmak
(yani toplumu risk hakkında olay
henüz olmadan bilgilendirmek)
b)
Harekete geçme

Vatandaşların organizasyonunuz
tarafından sağlanan bilgilere
güvendiğini düşünüyor
musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Vatandaşların organizasyonunuz
tarafından sağlanan bilgilere
güvendiğini düşünüyor
musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Lütfen aşağıdaki amaçlardan
hangilerinin,
organizasyonunuzun risk
iletişimi faaliyetleri için anlamlı
olduğunu belirtin. Geçerli tüm
şıkları işaretleyin.
Bu dört risk iletişim amacı
uygulama sırasında çakışıyor
olsa da, bu amaçlar birbirinden
farklı kavramlardır. Bu nedenle
araştırma sonuçlarına dayanarak
ve elimizdeki görevi
basitleştirmek için sadece bu dört
amaç üzerine odaklanacağız.

Lütfen aşağıdaki amaçlardan
hangilerinin,
organizasyonunuzun risk
iletişimi faaliyetleri için anlamlı
olduğunu belirtin. Geçerli tüm
şıkları işaretleyin.
Bu dört risk iletişim amacı
uygulama sırasında çakışıyor olsa
da, bu amaçlar birbirinden farklı
kavramlardır. Bu nedenle
araştırma sonuçlarına dayanarak
ve elimizdeki görevi
basitleştirmek için sadece bu dört
amaç üzerine odaklanacağız.

Risk farkındalığını
a)
artırmak (yani toplumu risk
hakkında olay henüz olmadan
bilgilendirmek)
b)
Harekete geçme

Risk farkındalığını artırmak
a)
(yani toplumu risk hakkında olay
henüz olmadan bilgilendirmek)
b)
Harekete geçme
kapasitesini artırmak (acil
durumlarda insanlara ne
17

bilgilendirmek)
b)
Harekete geçme
kapasitesini artırmak (acil
durumlarda insanlara ne
yapacaklarını, terör vb. riskleri
nasıl azaltacaklarını, olay henüz
olmadan bildirmek)
c)
Acil durumda uyarı
(beklenen saldırı hakkında neler
biliniyor, toplum nasıl tepki
vermeli, vb.)
d)
Uzlaşmazlıkların çözümü
ve güven oluşturma (ör. uygun
tedbirler konusunda anlaşmazlık,
toplumda farklı gruplar arasında
gerilim vb.)
Amaç: Risk farkındalığı
oluşturmak
Risk farkındalığı oluşturmak
toplumu farklı terör tehlikeleri
hakkında (ör. bombalama, silahlı
saldırı, kimyasal saldırı, siber
terörizm), olay olmadan çok
önceden bilgilendirmektir .

kapasitesini artırmak (acil
durumlarda insanlara ne
yapacaklarını, depreme dayanıklı
evler inşa etmesini vb. risk azaltıcı
tedbirler almasını, olay henüz
olmadan bildirmek)
c) Acil durumda uyarı (salgın
tehlikesinin nerede ve ne zaman
tespit edildiği, toplumun neler
yapması gerektiği vb.)
d)
Uzlaşmazlıkların çözümü
ve güven oluşturma (ör. uygun
tedbirler konusunda anlaşmazlık,
toplumda farklı gruplar arasında
gerilim vb.)

kapasitesini artırmak (acil
durumlarda insanlara ne
yapacaklarını, depreme dayanıklı
evler inşa etmesini vb. risk
azaltıcı tedbirler almasını, olay
henüz olmadan bildirmek)
c)
Acil durumda uyarı (salgın
tehlikesinin nerede ve ne zaman
tespit edildiği, toplumun neler
yapması gerektiği vb.)
d)
Uzlaşmazlıkların çözümü
ve güven oluşturma (ör. uygun
tedbirler konusunda anlaşmazlık,
toplumda farklı gruplar arasında
gerilim vb.)

yapacaklarını, depreme dayanıklı
evler inşa etmesini vb. risk azaltıcı
tedbirler almasını, olay henüz
olmadan bildirmek)
c)
Deprem öncesinde,
sırasında ve sonrasında nasıl
davranılacağının bilgisini vermek
(ör. bir olay olduğunda toplumun
riskleri azaltmak için neler
yapması gerektiği)
d)
Uzlaşmazlıkların çözümü
ve güven oluşturma (ör. uygun
tedbirler konusunda anlaşmazlık,
toplumda farklı gruplar arasında
gerilim vb.)

Amaç: Risk farkındalığı
oluşturmak
Risk
farkındalığı
oluşturmak
toplumu tehlikeli olayın türü,
beklenen yoğunluğu, olasılığı ve
tahmin edilen sonuçları hakkında,
tehlikeli olay olmadan çok
önceden bilgilendirmektir.

Amaç: Risk farkındalığı
oluşturmak
Risk farkındalığı oluşturmak
toplumu tehlikeli olayın türü,
beklenen yoğunluğu, olasılığı ve
tahmin
edilen
sonuçları
hakkında, tehlikeli olay olmadan
çok önceden bilgilendirmektir.

Amaç: Risk farkındalığı
oluşturmak
Tehlike farkındalığı oluşturmak
toplumu tehlikeli olayın türü,
beklenen yoğunluğu, olasılığı ve
tahmin edilen sonuçları hakkında,
olay olmadan çok önceden
bilgilendirmektir.
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Mahallenize/ilçenize/ilinize
yönelik terör riski hakkında
bilgilendirme yapıyor musunuz
(ör. geçmişte olanlara bakarak
mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
belirli terör türlerinin olma
olasılığı)?
a)
b)
c)
d)

23

Evet, düzenli olarak
Evet, ara sıra
Hayır
Bilmiyorum

Terör riski farkındalığı
oluşturmak için aşağıdakileri
kullanıyor musunuz?:
a) basit, görsel ve gerçek
bilgi içeren malzeme
(evet/hayır/ bilmiyorum)
b) Basit dil (evet/hayır/
bilmiyorum)
c) Kişisel düzeyde iletişim
kuracak çarpıcı örnekler
ve hikayeler (evet/hayır/
bilmiyorum)

Mahallenize/ilçenize/ilinize
yönelik sel riski hakkında
bilgilendirme yapıyor musunuz
(ör. geçmişteki sel olaylarına
bakarak
mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
gelecekte sel olma olasılığı)?
a)
b)
c)
d)

Evet, düzenli olarak
Evet, ara sıra
Hayır
Bilmiyorum

Mahallenize/ilçenize/ilinize
yönelik salgın riski hakkında
bilgilendirme yapıyor musunuz
(ör. olası salgın türleri ve yıl
içinde hangi zamanda ve nasıl
yayıldığı)?
a)
b)
c)
d)

Evet, düzenli olarak
Evet, ara sıra
Hayır
Bilmiyorum

Sel riski farkındalığı oluşturmak
Salgın riski farkındalığı
için aşağıdakileri kullanıyor
oluşturmak için aşağıdakileri
musunuz....?:
kullanıyor musunuz....?:
a) basit, görsel ve gerçek
a) basit, görsel ve gerçek
bilgi içeren malzeme
bilgi içeren malzeme
(evet/hayır/ bilmiyorum)
(evet/hayır/ bilmiyorum)
b) Basit dil (evet/hayır/
b) Basit dil (evet/hayır/
bilmiyorum)
bilmiyorum)
c) Kişisel düzeyde iletişim
c) Kişisel düzeyde iletişim
kuracak çarpıcı örnekler ve
kuracak çarpıcı örnekler
hikayeler (evet/hayır/
ve hikayeler (evet/hayır/
bilmiyorum)
bilmiyorum)

Mahallenize/ilçenize/ilinize
yönelik deprem riski
bilgilendirmesi yapıyor musunuz
(mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
deprem olasılığı ve geçmişte ne
olduğu ve gelecekte sonuçların
neler olabileceği konusunda
bilgi)?
a)
b)
c)
d)

Evet, düzenli olarak
Evet, ara sıra
Hayır
Bilmiyorum

Deprem riski farkındalığı
oluşturmak için aşağıdakileri
kullanıyor musunuz....?:
a) basit, görsel ve gerçek
bilgi içeren malzeme
(evet/hayır/ bilmiyorum)
b) Basit dil (evet/hayır/
bilmiyorum)
c) Kişisel düzeyde iletişim
kuracak çarpıcı örnekler
ve hikayeler (evet/hayır/
bilmiyorum)
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Terör riski farkındalığı
oluşturmak için hangi
yöntemleri kullanıyorsunuz?
(birden fazla yanıt verilebilir)

Sel riski farkındalığı oluşturmak
için hangi yöntemleri
kullanıyorsunuz? (birden fazla
yanıt verilebilir)

Salgın riski farkındalığı
oluşturmak için hangi
yöntemleri kullanıyorsunuz?
(birden fazla yanıt verilebilir)

Kitle iletişim/medya
a) İnternet siteleri
b) Yerel ve ulusal
gazetelerde yayınlar
(resmi gazete dahil)
c) Televizyon
Bilgilendirici malzemeler
d) Broşürler, El ilanları, vb.
e) Filmler, internet yayınları

Kitle iletişim/medya
Kitle iletişim/medya
a) İnternet siteleri
a) İnternet siteleri
b) Yerel ve ulusal gazetelerde
b) Yerel ve ulusal
yayınlar (resmi gazete
gazetelerde yayınlar
dahil)
(resmi gazete dahil)
c) Televizyon
c) Televizyon
Bilgilendirici malzemeler
Bilgilendirici malzemeler
d) Broşürler, El ilanları, vb.
d) Broşürler, El ilanları, vb.
e) Filmler, internet yayınları
e) Filmler, internet yayınları

Deprem riski farkındalığı
oluşturmak için hangi yöntemleri
kullanıyorsunuz? (birden fazla
yanıt verilebilir)
Kitle iletişim/medya
a) İnternet siteleri
b) Yerel ve ulusal
gazetelerde yayınlar
(resmi gazete dahil)
c) Televizyon
Bilgilendirici malzemeler
d) Broşürler, El ilanları, vb.
e) Filmler, internet yayınları
20
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Teknoloji destekli iletişim
f) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
Sosyal medya
g) Twitter
h) Facebook
i) Diğer
Yüz yüze iletişim
j) Halka açık
toplantılar/oturumlar
k) Halka açık atölye
çalışmaları
l) Yuvarlak masa toplantıları
m) Tiyatro oyunları
Paydaşların katılımı
n) Canlandırma
o) Tatbikat (ör. acil durum
tatbikatları)
Riskin görselleştirilmesi
p) Fotoğraflar
q) Posterler ve afişler
r) Doğrudan reklam
s) Video
t) Diğerleri

Teknoloji destekli iletişim
f) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
Sosyal medya
g) Twitter
h) Facebook
i) Diğer
Yüz yüze iletişim
j) Halka açık
toplantılar/oturumlar
k) Halka açık atölye
çalışmaları
l) Yuvarlak masa toplantıları
m) Tiyatro oyunları
Paydaşların katılımı
n) Canlandırma
o) Tatbikat (ör. acil durum
tatbikatları)
Riskin görselleştirilmesi
p) Fotoğraflar
q) Posterler ve afişler
r) Doğrudan reklam
s) Video
t) Diğerleri

Teknoloji destekli iletişim
f) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
Sosyal medya
g) Twitter
h) Facebook
i) Diğer
Yüz yüze iletişim
j) Halka açık
toplantılar/oturumlar
k) Halka açık atölye
çalışmaları
l) Yuvarlak masa toplantıları
m) Tiyatro oyunları
Paydaşların katılımı
n) Canlandırma
o) Tatbikat (ör. acil durum
tatbikatları)
Riskin görselleştirilmesi
p) Fotoğraflar
q) Posterler ve afişler
r) Doğrudan reklam
s) Video
t) Diğerleri

Teknoloji destekli iletişim
f) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
Sosyal medya
g) Twitter
h) Facebook
i) Diğer
Yüz yüze iletişim
j) Halka açık
toplantılar/oturumlar
k) Halka açık atölye
çalışmaları
l) Yuvarlak masa toplantıları
m) Tiyatro oyunları
Paydaşların katılımı
n) Canlandırma
o) Tatbikat (ör. acil durum
tatbikatları)
Riskin görselleştirilmesi
p) Fotoğraflar
q) Posterler ve afişler
r) Doğrudan reklam
s) Video
t) Diğerleri

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı
dillerde konuşanlar, özel iletişim
ihtiyacı olanlar, vb.)?

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı
dillerde konuşanlar, özel iletişim
ihtiyacı olanlar, vb.)?

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı
dillerde konuşanlar, özel iletişim
ihtiyacı olanlar, vb.)?

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı
dillerde konuşanlar, özel iletişim
ihtiyacı olanlar, vb.)?
21

a. Evet
b. Hayır
c. Bilmiyorum

26

27

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Farklı grupların iletişim
alışkanlıkları ve bilgi ihtiyaçları
birbirinden farklı olabilir (ör.
kimileri e-posta ile, kimileri
gazete, TV, vb. kaynaklardan
bilgi edinmek ister). Risk
iletişiminde bu tür farkları
dikkate alıyor musunuz?

Farklı grupların iletişim
alışkanlıkları ve bilgi ihtiyaçları
birbirinden farklı olabilir (ör.
kimileri e-posta ile, kimileri
gazete, TV, vb. kaynaklardan bilgi
edinmek ister). Risk iletişiminde
bu tür farkları dikkate alıyor
musunuz?

Farklı grupların iletişim
alışkanlıkları ve bilgi ihtiyaçları
birbirinden farklı olabilir (ör.
kimileri e-posta ile, kimileri
gazete, TV, vb. kaynaklardan
bilgi edinmek ister). Risk
iletişiminde bu tür farkları
dikkate alıyor musunuz?

Farklı grupların iletişim
alışkanlıkları ve bilgi ihtiyaçları
birbirinden farklı olabilir (ör.
kimileri e-posta ile, kimileri
gazete, TV, vb. kaynaklardan
bilgi edinmek ister). Risk
iletişiminde bu tür farkları
dikkate alıyor musunuz?

a. Evet
b. Hayır
c. Bilmiyorum
Organizasyonunuzun risk
farkındalığı oluşturma amacına
erişmek için verdiği bir kilit
mesaj var mı? Örnek olarak:
“Tüm vatandaşlarımız terör
riskine karşı uyanık olmalıdır.”

a. Evet
b. Hayır
c. Bilmiyorum
Organizasyonunuzun risk
farkındalığı oluşturma amacına
erişmek için verdiği bir kilit mesaj
var mı? Örnek olarak: “Evini sel
riskine karşı korumak her
vatandaşın sorumluluğudur.”

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a. Evet
b. Hayır
c. Bilmiyorum
Organizasyonunuzun risk
farkındalığı oluşturma amacına
erişmek için verdiği bir kilit
mesaj var mı? Örnek olarak:
“Salgın hastalık riskine karşı
bilgilenmek her vatandaşın
sorumluluğudur.”

a. Evet
b. Hayır
c. Bilmiyorum
Organizasyonunuzun risk
farkındalığı oluşturma amacına
erişmek için verdiği bir kilit
mesaj var mı? Örnek olarak:
“Evini deprem riskine karşı
korumak her vatandaşın
sorumluluğudur.”

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

a)
b)

Evet
Hayır

a)
b)

Evet
Hayır
22

c)

28

29

Bilmiyorum

c)

Bilmiyorum

Risk farkındalığı oluşturmayı
amaçlayan iletişim
uygulamalarınız hakkında aktif
olarak geri bildirim topluyor
musunuz?

Risk farkındalığı oluşturmayı
amaçlayan iletişim
uygulamalarınız hakkında aktif
olarak geri bildirim topluyor
musunuz?

Risk farkındalığı oluşturmayı
amaçlayan iletişim
uygulamalarınız hakkında aktif
olarak geri bildirim topluyor
musunuz?

Risk farkındalığı oluşturmayı
amaçlayan iletişim
uygulamalarınız hakkında aktif
olarak geri bildirim topluyor
musunuz?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Yanıtınız evet ise: Geri bildirimi,
terör riski farkındalığı
oluşturmak için tasarlanan
iletişim uygulamalarını
iyileştirmekte kullanıyor
musunuz?
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Yanıtınız evet ise: Geri bildirimi,
sel riski farkındalığı oluşturmak
için tasarlanan iletişim
uygulamalarını iyileştirmekte
kullanıyor musunuz?
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Yanıtınız evet ise: Geri bildirimi,
salgın riski farkındalığı
oluşturmak için tasarlanan
iletişim uygulamalarını
iyileştirmekte kullanıyor
musunuz?

Yanıtınız evet ise: Geri bildirimi,
deprem riski farkındalığı
oluşturmak için tasarlanan
iletişim uygulamalarını
iyileştirmekte kullanıyor
musunuz?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum
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30

31

Amaç: Harekete geçme
kapasitesinin güçlendirilmesi
Harekete geçme kapasitesini
güçlendirmek, örneğin bir terör
saldırısının çok öncesinde,
toplulukları nasıl harekete
geçecekleri konusunda
bilgilendirmektir.

Amaç: Harekete geçme
kapasitesinin güçlendirilmesi
Harekete geçme kapasitesini
güçlendirmek, örneğin bir sel
baskınının çok öncesinde,
toplulukları nasıl harekete
geçecekleri konusunda
bilgilendirmektir.

Amaç: Harekete geçme
kapasitesinin güçlendirilmesi
Harekete geçme kapasitesini
güçlendirmek, örneğin bir salgın
olayının çok öncesinde,
toplulukları nasıl harekete
geçecekleri konusunda
bilgilendirmektir.

Amaç: Harekete geçme
kapasitesinin güçlendirilmesi
Harekete geçme kapasitesini
güçlendirmek, örneğin bir
deprem olayının çok öncesinde,
toplulukları nasıl harekete
geçecekleri konusunda
bilgilendirmektir.

Mahallenizin/ilçenizin/ilinizin
sakinlerini terör saldırısına karşı
hazırlıklı olma konusunda
bilgilendiriyor musunuz?

Mahallenizin/ilçenizin/ilinizin
sakinlerini sel baskınına karşı
hazırlıklı olma konusunda
bilgilendiriyor musunuz?

Mahallenizin/ilçenizin/ilinizin
sakinlerini salgın olayına karşı
hazırlıklı olma konusunda
bilgilendiriyor musunuz?

Mahallenizin/ilçenizin/ilinizin
sakinlerini deprem olayına karşı
hazırlıklı olma konusunda
bilgilendiriyor musunuz?

a)
Evet, düzenli olarak
b)
Evet, ara sıra
c)
Hayır
d)
Bilmiyorum
Harekete geçme kapasitesini
oluşturmak için
organizasyonunuz aşağıdaki
konularda hangi sıklıkla
mahalle/ilçe/il çapında
bilgilendirme yapıyor?

a)
Evet, düzenli olarak
b)
Evet, ara sıra
c)
Hayır
d)
Bilmiyorum
Harekete geçme kapasitesini
oluşturmak için
organizasyonunuz aşağıdaki
konularda hangi sıklıkla
mahalle/ilçe/il çapında
bilgilendirme yapıyor?

a)
Evet, düzenli olarak
b)
Evet, ara sıra
c)
Hayır
d)
Bilmiyorum
Harekete geçme kapasitesini
oluşturmak için
organizasyonunuz aşağıdaki
konularda hangi sıklıkla
mahalle/ilçe/il çapında
bilgilendirme yapıyor?

a)
Evet, düzenli olarak
b)
Evet, ara sıra
c)
Hayır
d)
Bilmiyorum
Harekete geçme kapasitesini
oluşturmak için
organizasyonunuz aşağıdaki
konularda hangi sıklıkla
mahalle/ilçe/il çapında
bilgilendirme yapıyor?

Düzenli olarak
Ara sıra
Hiçbir zaman
Bilmiyorum

Düzenli olarak
Ara sıra
Hiçbir zaman
Bilmiyorum

Düzenli olarak
Ara sıra
Hiçbir zaman
Bilmiyorum

Düzenli olarak
Ara sıra
Hiçbir zaman
Bilmiyorum
a) Depreme dayanıklı inşaat
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a) Terörün önlenmesi (ör.
uyanık olmak, şüpheli
davranışları veya
paketleri bildirmek,
elektronik aletleri siber
terörizme karşı koruma
tedbirleri almak)
b) Terör riskini azaltmak için
bazı faaliyetlerden
sakınmak (ör. belirli
ülkelere seyahat
etmemek)
c) Bir terör saldırısı
karşısında nasıl
davranılacağı da dahil
birey/aile olarak acil
durum planı hazırlamak
d) Tıbbi malzemeler dahil
acil durum paketi
hazırlamak ve önemli
belgelerin kopyasını
çıkartmak
e) Terörle ilgili yerel acil
durum planları hakkında
bilgi edinmek

a) Deprem tehlikesi ve riski
haritalarını okuma ve anlama
b) Özel mülkiyet üzerinde
yağmur suyu yönetimi
c) Binaların doğal felaketlere
karşı nasıl sigorta yapılacağı
d) Aile, küçük firma veya
çiftlikler için ihtiyaca özel sel
baskını / tahliye planlarının
hazırlanması
e) Acil durum paketi: Acil
durumlarda doğru davranış
(önemli belgeleri saklamak,
ilaç, telefon numaralarını hazır
bulundurmak, tahliye
prosedürleri)
f) Sel sonrasında yeniden inşa
sürecinde mali yardım?
g) Ocak, su ısıtıcısı ve elektrik
panosunun yükseltilmesi
h) “Emniyet vanaları” takılması
i) Sel suyunun binalara girmesini
önlemek için bariyerlerin
dikilmesi (beton duvar /
toprak setler)
j) Bodrum kat pencerelerine ve
kapılarına yerleştirecek
taşınabilir bariyer
hazırlanması
k) Zeminde uygun taban

a) Evinizin bir salgına
hazırlanması
b) Salgın riski iletişiminin nasıl
yorumlanacağı
c) Bulaşıcı hastalık kontrol
önlemleri ve politikaları
d) Bir salgın sırasında
bireyleri/aileleri/hayvanları
sağlıklı tutmayı sağlayacak
bilgiler
e) Aileler, küçük işletmeler ve
çiftlikler için salgın acil durum
planları hazırlanması
f) Acil durum paketi: Acil
durumlarda doğru davranış
(önemli belgeleri saklamak,
acil durum için erzak, ilaç,
telefon numaralarını hazır
bulundurmak, tahliye
prosedürleri)
g) Salgın ile ilgili hasara karşı
sigorta
h) Salgın sonrasında toparlanma
sürecinde mali yardım?

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)

veya binaların depreme karşı
güçlendirilmesi
Deprem tehlikesi ve riski
haritalarını okuma ve anlama
Güvenli tahliye ve acil kaçış
yolları
Depreme dayanıklılık/bina
yönetmelikleri hakkında bilgi
Özel mülkte yapısal olmayan
risklerin azaltılması (ör.
mobilya yerleştirme ve
sabitleme çalışmalarında iyi
uygulamalar)
Binaların doğal felaketlere
karşı nasıl sigorta yapılacağı
Aile, küçük firma veya
çiftlikler için ihtiyaca özel
deprem / tahliye planlarının
hazırlanması
Deprem sonrası aileleri bir
araya getirme planı
hazırlanması
Deprem için hazırlanan acil
durum paketinde olacakların
bilgisi (ör. önemli belgeler,
ilaç, telefon numaraları,
tahliye prosedürleri)
Acil durum sırasında doğru
davranış (önemli belgeleri
saklamak, ilaç, telefon
25

malzemesi
l) Bodrum katlarda duvarların su
geçirmez malzemeyle
kapatılması

32

Oradaki sakinlerin yeterlilik
kapasitesini artırmak için
aşağıdakilerden yararlanıyor
musunuz...? (birden fazla yanıt
verilebilir):
a) basit, görsel ve gerçek
bilgi içeren malzeme
(evet/hayır/bilmiyorum)
b) Basit dil
(evet/hayır/bilmiyorum)
c) Kişisel düzeyde iletişim
kuracak çarpıcı örnekler
ve hikayeler
(evet/hayır/bilmiyorum)
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Oradaki sakinlerin yeterlilik
kapasitesini artırmak için
aşağıdakilerden yararlanıyor
musunuz...? (birden fazla yanıt
verilebilir):
a) basit, görsel ve gerçek
bilgi içeren malzeme
(evet/hayır/bilmiyorum)
b) Basit dil
(evet/hayır/bilmiyorum)
c) Kişisel düzeyde iletişim
kuracak çarpıcı örnekler ve
hikayeler
(evet/hayır/bilmiyorum)

Vatandaşlarla iletişim
kurduğunuzda,
organizasyonunuz bu

Oradaki sakinlerin yeterlilik
kapasitesini artırmak için
aşağıdakilerden yararlanıyor
musunuz...? (birden fazla yanıt
verilebilir):
a) basit, görsel ve gerçek
bilgi içeren malzeme
(evet/hayır/bilmiyorum)
b) Basit dil
(evet/hayır/bilmiyorum)
c) Kişisel düzeyde iletişim
kuracak çarpıcı örnekler
ve hikayeler
(evet/hayır/bilmiyorum)

Vatandaşlarla iletişim
kurduğunuzda,
organizasyonunuz bu

numaralarını hazır
bulundurmak, tahliye
prosedürleri)
k) Bir deprem gerçekleştiğinde
somut olarak yapılması
gerekenlere örnekler (ör.
“çömel, masa altına gir ve sıkı
tutun”)
Oradaki sakinlerin yeterlilik
kapasitesini artırmak için
aşağıdakilerden yararlanıyor
musunuz...? (birden fazla yanıt
verilebilir):
a) basit, görsel ve gerçek
bilgi içeren malzeme
(evet/hayır/bilmiyorum)
b) Basit dil
(evet/hayır/bilmiyorum)
c) Kişisel düzeyde iletişim
kuracak çarpıcı örnekler
ve hikayeler
(evet/hayır/bilmiyorum)

Vatandaşlarla iletişim
kurduğunuzda,
organizasyonunuz bu
26

faaliyetlerde bulunmanın
potansiyel yararlarını vurguluyor
mu?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
34

Vatandaşlara kendi rolünüzü ve
sorumluluğunuzu anlatırken,
terör riskini yöneten bir
organizasyon olarak mı ifade
ediyorsunuz?
a)
b)
c)
d)

35

Evet
Hayır
Bilmiyorum
Hayır – yasal olarak bu
bilgiyi kamu ile
paylaşamıyoruz

Vatandaşlara terör olayları ile
ilgili sorumluluklarını ve
haklarını anlatıyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Vatandaşlara kendi rolünüzü ve
sorumluluğunuzu anlatırken, sel
riskini yöneten bir organizasyon
olarak mı ifade ediyorsunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Vatandaşlara sel olayları ile ilgili
sorumluluklarını ve haklarını
anlatıyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

faaliyetlerde bulunmanın
potansiyel yararlarını
vurguluyor mu?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
Vatandaşlara kendi rolünüzü ve
sorumluluğunuzu anlatırken,
salgın riskini yöneten bir
organizasyon olarak mı ifade
ediyorsunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Vatandaşlara salgın olayları ile
ilgili sorumluluklarını ve
haklarını anlatıyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

faaliyetlerde bulunmanın
potansiyel yararlarını vurguluyor
mu?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
Vatandaşlara kendi rolünüzü ve
sorumluluğunuzu anlatırken,
deprem riskini yöneten bir
organizasyon olarak mı ifade
ediyorsunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Vatandaşlara terör olayları ile
ilgili sorumluluklarını ve
haklarını anlatıyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
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Terör olaylarına karşı nasıl
hazırlıklı olunacağı konusunda
tartışmalara vatandaşları da
aktif olarak dahil ediyor
musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Hayır, yasal olarak bunu
yapamayız
d) Bilmiyorum
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Terör konusunda farkındalık
oluşturmak için vatandaşlarla
iletişim kurduğunuzda hangi
yöntemleri kullanıyorsunuz?
(Birden fazla yanıt verilebilir)

Sel olaylarına karşı nasıl hazırlıklı
olunacağı
konusunda
tartışmalara vatandaşları da aktif
olarak dahil ediyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Sel riski konusunda farkındalık
oluşturmak için vatandaşlarla
iletişim kurduğunuzda hangi
yöntemleri kullanıyorsunuz?
(Birden fazla yanıt verilebilir)

Paydaşların katılımı
Paydaşların katılımı
a) Canlandırma
a) Canlandırma
b) Tatbikat (ör. acil durum
b) Tatbikat (ör. acil durum
tatbikatları)
tatbikatları)
Yüz yüze iletişim
Yüz yüze iletişim
c) j)
c) Halka açık
Halka açık
toplantılar/oturumlar
toplantılar/oturumlar
d) Halka açık atölye
d) k)
Halka açık atölye
çalışmaları
çalışmaları
e) Yuvarlak masa toplantıları
e) l)
Yuvarlak masa
f) Tiyatro oyunları
toplantıları
Teknoloji destekli iletişim
f) m)
Tiyatro oyunları

Salgın olaylarına karşı nasıl
hazırlıklı olunacağı konusunda
tartışmalara vatandaşları da
aktif olarak dahil ediyor
musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Salgın riski konusunda
farkındalık oluşturmak için
vatandaşlarla iletişim
kurduğunuzda hangi yöntemleri
kullanıyorsunuz? (Birden fazla
yanıt verilebilir)
Paydaşların katılımı
a) Canlandırma
b) Tatbikat (ör. acil durum
tatbikatları)
Yüz yüze iletişim
c) j)
Halka açık
toplantılar/oturumlar
d) k)
Halka açık atölye
çalışmaları
e) l)
Yuvarlak masa
toplantıları

Deprem olaylarına karşı nasıl
hazırlıklı olunacağı konusunda
tartışmalara vatandaşları da
aktif
olarak
dahil
ediyor
musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Deprem riski konusunda
farkındalık oluşturmak için
vatandaşlarla iletişim
kurduğunuzda hangi yöntemleri
kullanıyorsunuz?
(Birden fazla yanıt verilebilir)
Paydaşların katılımı
a) Canlandırma
b) Tatbikat (ör. acil durum
tatbikatları)
Yüz yüze iletişim
c) Halka açık
toplantılar/oturumlar
d) Halka açık atölye
çalışmaları
e) Yuvarlak masa toplantıları
f) Tiyatro oyunları
Teknoloji destekli iletişim
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g) SMS
h) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
Sosyal medya
i) Twitter
j) Facebook
k) Diğer
Kitle iletişim/medya
l) İnternet siteleri
m) Yerel ve ulusal
gazetelerde yayınlar
(resmi gazete dahil)
n) Televizyon/Radyo
o) Bilgilendirici malzemeler
p) Broşürler, El ilanları, vb.
q) Filmler, internet yayınları
Riskin görselleştirilmesi
r)
Fotoğraflar
s)
Posterler ve afişler
Doğrudan reklam
t)
Videolar
u)
v) Diğerleri
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Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı

Teknoloji destekli iletişim
g) SMS
h) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
Sosyal medya
i) Twitter
j) Facebook
k) Diğer
Kitle iletişim/medya
l) İnternet siteleri
m) Yerel ve ulusal gazetelerde
yayınlar (resmi gazete
dahil)
o) n) Televizyon/Radyo
Bilgilendirici
malzemeler
p) Broşürler, El ilanları,
vb.
q) Filmler, internet
yayınları
Riskin görselleştirilmesi
r) Fotoğraflar
s)
Posterler ve afişler
t)
Doğrudan reklam
u)
Videolar
v) Diğerleri

f) m)
Tiyatro oyunları
Teknoloji destekli iletişim
g) SMS
h) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
Sosyal medya
i) Twitter
j) Facebook
k) Diğer
Kitle iletişim/medya
l) İnternet siteleri
m) Yerel ve ulusal
gazetelerde yayınlar
(resmi gazete dahil)
n) Televizyon/Radyo
o) Bilgilendirici malzemeler
p) Broşürler, El ilanları, vb.
q) Filmler, internet yayınları
Riskin görselleştirilmesi
r) Fotoğraflar
s) Posterler ve afişler
t) Doğrudan reklam
u) Video
v) Diğerleri

g) SMS
h) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
Sosyal medya
i) Twitter
j) Facebook
k) Diğer
Kitle iletişim/medya
l) İnternet siteleri
m) Yerel ve ulusal
gazetelerde yayınlar
(resmi gazete dahil)
n) Televizyon/Radyo
o) Bilgilendirici malzemeler
p) Broşürler, El ilanları, vb.
q) Filmler, internet yayınları
Riskin görselleştirilmesi
r) Fotoğraflar
s) Posterler ve afişler
t) Doğrudan reklam
u) Video
v) diğerleri)

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı
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dillerde konuşanlar, özel iletişim dillerde konuşanlar, özel iletişim
ihtiyacı olanlar, vb.)?
ihtiyacı olanlar, vb.)?

dillerde konuşanlar, özel iletişim dillerde konuşanlar, özel iletişim
ihtiyacı olanlar, vb.)?
ihtiyacı olanlar, vb.)?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Farklı grupların iletişim
alışkanlıkları ve bilgi ihtiyaçları
birbirinden farklı olabilir (ör.
kimileri e-posta ile, kimileri
gazete, TV, vb. kaynaklardan
bilgi edinmek ister). Risk
iletişiminde bu tür farkları
dikkate alıyor musunuz?

Farklı grupların iletişim
alışkanlıkları ve bilgi ihtiyaçları
birbirinden farklı olabilir (ör.
kimileri e-posta ile, kimileri
gazete, TV, vb. kaynaklardan bilgi
edinmek ister). Risk iletişiminde
bu tür farkları dikkate alıyor
musunuz?

Farklı grupların iletişim
alışkanlıkları ve bilgi ihtiyaçları
birbirinden farklı olabilir (ör.
kimileri e-posta ile, kimileri
gazete, TV, vb. kaynaklardan
bilgi edinmek ister). Risk
iletişiminde bu tür farkları
dikkate alıyor musunuz?

Farklı grupların iletişim
alışkanlıkları ve bilgi ihtiyaçları
birbirinden farklı olabilir (ör.
kimileri e-posta ile, kimileri
gazete, TV, vb. kaynaklardan
bilgi edinmek ister). Risk
iletişiminde bu tür farkları
dikkate alıyor musunuz?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Hazırlıklı olma faaliyetleri
hakkında bilgi verirken
psikolojik faktörleri dikkate
alıyor musunuz (ör. risk algıları
ve motivasyonları)?

Hazırlıklı olma faaliyetleri
hakkında bilgi verirken psikolojik
faktörleri dikkate alıyor musunuz
(ör. risk algıları ve
motivasyonları)?

Hazırlıklı olma faaliyetleri
hakkında bilgi verirken
psikolojik faktörleri dikkate
alıyor musunuz (ör. risk algıları
ve motivasyonları)?

Hazırlıklı olma faaliyetleri
hakkında bilgi verirken psikolojik
faktörleri dikkate alıyor musunuz
(ör. risk algıları ve
motivasyonları)?

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

Evet
Hayır

Evet
Hayır

Evet
Hayır

Evet
Hayır
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c)
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Organizasyonunuzun bu amaca
erişmek için verdiği bir kilit
mesaj var mı? Bu mesaj örneğin
şöyle olabilir: “Terörist
saldırılara karşı acil durum planı
oluşturun! /güvenlik duvarınızı
sürekli güncel tutun ve siber
saldırılardan korunun.”
a)
b)
c)
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Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Toplumun bir terör saldırısına
tepki verme kabiliyetini
güçlendirmeyi amaçlayan
iletişim uygulamalarınız
hakkında aktif olarak geri
bildirim topluyor musunuz?
a)
Evet
b)
Hayır
c)
Bilmiyorum

c)

Bilmiyorum

Organizasyonunuzun bu amaca
erişmek için verdiği bir kilit mesaj
var mı? Bu mesaj örneğin şöyle
olabilir: “Sel felaketinin
zararlarını tedbir alarak
azaltabilirsiniz.”
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Toplumun sel baskınına tepki
verme kabiliyetini güçlendirmeyi
amaçlayan iletişim
uygulamalarınız hakkında aktif
olarak geri bildirim topluyor
musunuz?
a)
Evet
b)
Hayır
c)
Bilmiyorum

c)

Bilmiyorum

Organizasyonunuzun bu amaca
erişmek için verdiği bir kilit
mesaj var mı? Bu mesaj örneğin
şöyle olabilir: “Ellerinizi yıkamak
ve her zaman temiz tutmak
gribe yakalanma riskinizi
azaltır.”
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Toplumda bir salgına tepki
verme kabiliyetini
güçlendirmeyi amaçlayan
iletişim uygulamalarınız
hakkında aktif olarak geri
bildirim topluyor musunuz?
a)
Evet
b)
Hayır
c)
Bilmiyorum

c)

Bilmiyorum

Organizasyonunuzun bu amaca
erişmek için verdiği bir kilit
mesaj var mı? Bu mesaj örneğin
şöyle olabilir: “Deprem sırasında
çömel, masa altına gir ve sıkı
tutun.”
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Toplumda depreme tepki verme
kabiliyetini güçlendirmeyi
amaçlayan iletişim
uygulamalarınız hakkında aktif
olarak geri bildirim topluyor
musunuz?
a)
Evet
b)
Hayır
c)
Bilmiyorum
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Yanıtınız evet ise geri bildirimi
terör ile ilgili iletişim
uygulamalarını iyileştirmekte
kullanıyor musunuz?

Yanıtınız evet ise geri bildirimi sel
ile ilgili iletişim uygulamalarını
iyileştirmekte kullanıyor
musunuz?

a)
Evet
Hayır
b)
c)
Bilmiyorum
Amaç: Acil Durumda uyarı
Bir terör saldırısı hakkında
zamanında ve anlaşılır bir uyarı,
saldırının etkisini azaltır ve hatta
hayat kurtarabilir.
44

a)
Evet
Hayır
b)
c)
Bilmiyorum
Amaç: Acil Durumda uyarı
Acil durumda zamanında ve
anlaşılır bir bilgilendirme sel
nedeniyle oluşacak zararı
azaltabilir ve hatta hayat
kurtarabilir.
Geçmişte insanları olası bir terör Geçmişte insanları olası bir salgın
saldırısına karşı uyardınız mı?
olayına karşı uyardınız mı?
a)
b)
c)
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Evet
Hayır (46. soruya geçin)
Bilmiyorum

a)
b)
c)

Evet
Hayır (46. soruya geçin)
Bilmiyorum

Yanıtınız evet ise geri bildirimi
salgın ile ilgili iletişim
uygulamalarını iyileştirmekte
kullanıyor musunuz?

Yanıtınız evet ise geri bildirimi
deprem ile ilgili iletişim
uygulamalarını iyileştirmekte
kullanıyor musunuz?

a)
Evet
Hayır
b)
c)
Bilmiyorum
Amaç: Acil Durumda uyarı
Acil durumda zamanında ve
anlaşılır bir uyarı salgının
yayılmasını yavaşlatabilir ve
hatta hayat kurtarabilir.

a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Geçmişte insanları olası bir
salgın olayına karşı uyardınız
mı?
a)
b)
c)

Evet
Hayır (46. soruya geçin)
Bilmiyorum

Aşağıdaki
ifadelere Aşağıdaki ifadelere katılıyorsanız Aşağıdaki
ifadelere
katılıyorsanız lütfen belirtin:
lütfen belirtin:
katılıyorsanız lütfen belirtin:
Evet
Hayır
Bilmiyorum
a)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Uyarı son derece kesindi a). Uyarı son derece kesindi (ör. a)

Uyarı son derece kesindi
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(ör. zamanı ve yeri)
b)
Uyarı hiçbir çelişkili bilgi
vermedi
c)
Uyarı tam zamanında
verildi
d)
Geçmişte insanlara çok
fazla yanlış alarm verildi, bu
nedenle verdiğimiz son uyarıya
güvenmediler
Acil bir durum sırasında
e)
vatandaşlara ulaşmak için birden
fazla kanal kullandık
f)
İletişim
kanallarımız
yetersiz
olduğundan
hedef
kitlemize ulaşamadık
g) diğerleri

zamanı ve yeri)
b) Uyarı hiçbir çelişkili bilgi
vermedi
c) Uyarı tam zamanında verildi
d) Geçmişte insanlara çok fazla
yanlış alarm verildi, bu nedenle
verdiğimiz
son
uyarıya
güvenmediler
e) Acil bir durum sırasında
vatandaşlara ulaşmak için birden
fazla kanal kullandık
f) İletişim kanallarımız yetersiz
olduğundan
hedef
kitlemize
ulaşamadık
g) diğerleri

(ör. zamanı ve yeri)
b)
Uyarı hiçbir çelişkili bilgi
vermedi
c)
Uyarı tam zamanında
verildi
d)
Geçmişte insanlara çok
fazla yanlış alarm verildi, bu
nedenle verdiğimiz son uyarıya
güvenmediler
Acil bir durum sırasında
e)
vatandaşlara ulaşmak için birden
fazla kanal kullandık
f)
İletişim
kanallarımız
yetersiz
olduğundan
hedef
kitlemize ulaşamadık
g) diğerleri

Gelecekte vatandaşları olası bir
terör saldırısına karşı uyarmak
için hangi yöntemleri
kullanacaksınız?
[birden fazla yanıt verilebilir]

Gelecekte vatandaşları olası bir
sel baskınına karşı uyarmak için
hangi yöntemleri
kullanacaksınız?
[birden fazla yanıt verilebilir]

Gelecekte vatandaşları olası bir
salgına karşı uyarmak için hangi
yöntemleri kullanacaksınız?
[birden fazla yanıt verilebilir]

Teknoloji destekli iletişim
a) SMS
b) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
c) Siren
Sosyal medya
d) Twitter

Teknoloji destekli iletişim
a) SMS
b) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
c) Siren
Sosyal medya
d) Twitter

Teknoloji destekli iletişim
a) SMS
b) Otomatik Sesli/Telefon
Duyuru Sistemi
c) Siren
Sosyal medya
d) Twitter
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e) Facebook
f) Diğer
Riskin görselleştirilmesi
g) Fotoğraflar
h) Posterler ve afişler
i) Doğrudan reklam
j) Video
Kitle iletişim/medya
k) İnternet siteleri
l) Yerel ve ulusal
gazetelerde yayınlar
(resmi gazete dahil)
m) Televizyon veya Radyo
Bilgilendirici malzemeler
n) Broşürler, El ilanları, vb.
o) Filmler, internet yayınları
Yüz yüze iletişim
p) Halka açık
toplantılar/oturumlar
q) Halka açık atölye
çalışmaları
r) Yuvarlak masa toplantıları
Paydaşların katılımı
s) Canlandırma
t) Tatbikat (ör. acil durum
tatbikatları)
u) Diğerleri
Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı

e) Facebook
f) Diğer
Riskin görselleştirilmesi
g) Fotoğraflar
h) Posterler ve afişler
i) Doğrudan reklam
j) Video
Kitle iletişim/medya
k) İnternet siteleri
l) Yerel ve ulusal gazetelerde
yayınlar (resmi gazete
dahil)
m) Televizyon veya Radyo
Bilgilendirici malzemeler
n) Broşürler, El ilanları, vb.
o) Filmler, internet yayınları
Yüz yüze iletişim
p) Halka açık
toplantılar/oturumlar
q) Halka açık atölye
çalışmaları
r) Yuvarlak masa toplantıları
Paydaşların katılımı
s) Canlandırma
t) Tatbikat (ör. acil durum
tatbikatları)
u) Diğerleri
Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı

e) Facebook
f) Diğer
Riskin görselleştirilmesi
g) Fotoğraflar
h) Posterler ve afişler
i) Doğrudan reklam
j) Video
Kitle iletişim/medya
k) İnternet siteleri
l) Yerel ve ulusal
gazetelerde yayınlar
(resmi gazete dahil)
m) Televizyon veya Radyo
Bilgilendirici malzemeler
n) Broşürler, El ilanları, vb.
o) Filmler, internet yayınları
Yüz yüze iletişim
p) Halka açık
toplantılar/oturumlar
q) Halka açık atölye
çalışmaları
r) Yuvarlak masa toplantıları
Paydaşların katılımı
s) Canlandırma
t) Tatbikat (ör. acil durum
tatbikatları)
u) Diğerleri
Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
farklı gruplara erişim
sağlayabiliyor musunuz (farklı
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dillerde konuşanlar, özel iletişim dillerde konuşanlar, özel iletişim
ihtiyacı olanlar, vb.)?
ihtiyacı olanlar, vb.)?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
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Vatandaşları uyarırken
mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
bulunan farklı grupların kendi
tercih ettikleri iletişim
yöntemlerini dikkate alıyor
musunuz (farklı kişiler farklı
yollarla, ör. e-posta, SMS, TV,
vb. araçlarla bilgilendirilmek
isteyebilir)?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
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Organizasyonunuzun bu amaca
erişmek için verdiği bir kilit
mesaj var mı? Bu mesaj örneğin
şöyle olabilir: “Terör saldırısı
sırasında koşarak kaçın ve
saklanın!”

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Vatandaşları uyarırken
mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
bulunan farklı grupların kendi
tercih ettikleri iletişim
yöntemlerini dikkate alıyor
musunuz (farklı kişiler farklı
yollarla, ör. e-posta, gazete, SMS,
TV, vb. araçlarla bilgilendirilmek
isteyebilir)?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
Organizasyonunuzun bu amaca
erişmek için verdiği bir kilit mesaj
var mı? Bu mesaj örneğin şöyle
olabilir: “Sel felaketinin
zararlarını tedbir alarak
azaltabilirsiniz.”

dillerde konuşanlar, özel iletişim
ihtiyacı olanlar, vb.)?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Vatandaşları uyarırken
mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
bulunan farklı grupların kendi
tercih ettikleri iletişim
yöntemlerini dikkate alıyor
musunuz (farklı kişiler farklı
yollarla, ör. e-posta, gazete,
SMS, TV, vb. araçlarla
bilgilendirilmek isteyebilir)?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
Organizasyonunuzun bu amaca
erişmek için verdiği bir kilit
mesaj var mı? Bu mesaj örneğin
şöyle olabilir: “Ellerinizi yıkamak
ve her zaman temiz tutmak
gribe yakalanma riskinizi
azaltır.”
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a) a)
Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

50

Uyarıda bulunmayı amaçlayan
iletişim uygulamalarınız
hakkında aktif olarak geri
bildirim topluyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
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Yanıtınız evet ise aldığınız geri
bildirimi iletişim
uygulamalarınızı iyileştirmekte
kullanıyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Uyarıda bulunmayı amaçlayan
iletişim uygulamalarınız
hakkında aktif olarak geri
bildirim topluyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Yanıtınız evet ise aldığınız geri
bildirimi iletişim uygulamalarınızı
iyileştirmekte kullanıyor
musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
Uyarıda bulunmayı amaçlayan
iletişim uygulamalarınız
hakkında aktif olarak geri
bildirim topluyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum

Yanıtınız evet ise aldığınız geri
bildirimi iletişim
uygulamalarınızı iyileştirmekte
kullanıyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
d) Bilmiyorum
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Amaç: Uzlaşmazlıkların çözümü
ve güven oluşturma
Olaylar olmadan önce ve
olduktan sonra risk iletişimi ile
ilgili sorunların ve uzlaşmazlıkları
çözümü ve bunun sonucunda
güvenin yeniden tesisi, işleyişin
ve etkin iletişim stratejisinin kilit
özellikleridir

Amaç: Uzlaşmazlıkların çözümü
ve güven oluşturma
Olaylar olmadan önce ve olduktan
sonra risk iletişimi ile ilgili
sorunların ve uzlaşmazlıkları
çözümü ve bunun sonucunda
güvenin yeniden tesisi, işleyişin ve
etkin iletişim stratejisinin kilit
özellikleridir

Amaç: Uzlaşmazlıkların çözümü
ve güven oluşturma
Olaylar olmadan önce ve
olduktan sonra risk iletişimi ile
ilgili sorunların ve uzlaşmazlıkları
çözümü ve bunun sonucunda
güvenin yeniden tesisi, işleyişin
ve etkin iletişim stratejisinin kilit
özellikleridir

Amaç: Uzlaşmazlıkların çözümü
ve güven oluşturma
Olaylar olmadan önce ve
olduktan sonra risk iletişimi ile
ilgili sorunların ve uzlaşmazlıkları
çözümü ve bunun sonucunda
güvenin yeniden tesisi, işleyişin
ve etkin iletişim stratejisinin kilit
özellikleridir

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
potansiyel terör tehditleri ile
ilgili uzlaşmazlığın varlığından
haberdar mısınız?

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
olası sel olaylarının yönetilmesi
konusunda organizasyonunuz ve
vatandaşlar arasında herhangi
bir uzlaşmazlığın varlığından
haberdar mısınız?

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
olası salgın riskinin yönetilmesi
konusunda organizasyonunuz ve
vatandaşlar arasında herhangi
bir uzlaşmazlığın varlığından
haberdar mısınız?

Mahallenizde/ilçenizde/ilinizde
olası deprem riskinin yönetilmesi
konusunda organizasyonunuz ve
vatandaşlar arasında herhangi
bir uzlaşmazlığın varlığından
haberdar mısınız?

a)
Evet
b)
Hayır (Seçilen bir sonraki
amacın birinci sorusu ile devam
edin veya değerlendirmenin
sonuna gidin)
c)
Bilmiyorum (Seçilen bir
sonraki amacın birinci sorusu ile
devam edin veya
değerlendirmenin sonuna gidin)

a)
Evet
b)
Hayır (Seçilen bir sonraki
amacın birinci sorusu ile devam
edin veya değerlendirmenin
sonuna gidin)
c)
Bilmiyorum (Seçilen bir
sonraki amacın birinci sorusu ile
devam edin veya
değerlendirmenin sonuna gidin)

a)
Evet
b)
Hayır (Seçilen bir sonraki
amacın birinci sorusu ile devam
edin veya değerlendirmenin
sonuna gidin)
c)
Bilmiyorum (Seçilen bir
sonraki amacın birinci sorusu ile
devam edin veya
değerlendirmenin sonuna gidin)

a)
Evet
b)
Hayır (Seçilen bir sonraki
amacın birinci sorusu ile devam
edin veya değerlendirmenin
sonuna gidin)
c)
Bilmiyorum (Seçilen bir
sonraki amacın birinci sorusu ile
devam edin veya
değerlendirmenin sonuna gidin)
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Uzlaşmazlığın kaynağının ne
olduğunu anlamak için çaba
gösterdiniz mi (ör. ayrı çıkarlar
veya farklı dünya görüşleri)?
a)
b)
c)

54
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Evet
Hayır
Bilmiyorum

Uzlaşmazlığın kaynağının ne
olduğunu anlamak için çaba
gösterdiniz mi (ör. ayrı çıkarlar,
paydaşların karar verme
süreçlerinin dışında tutulması,
vb.)?

Uzlaşmazlığa neden olan karşıt
bakış açılarının neler olduğunu
anlamak için çaba gösterdiniz mi
(ör. ayrı çıkarlar, paydaşların
karar verme süreçlerinin dışında
tutulması)?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Uzlaşmazlığın kaynağındaki
sorunun ne olduğunu anlamak
için çaba gösterdiniz mi (ör. ayrı
çıkarlar, paydaşların karar verme
süreçlerinin dışında tutulması,
vb.)?
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Uzlaşmazlığın çözülebilmesi için
karar verme sürecinin başından
itibaren vatandaşların katılımını
sağladınız mı?

Uzlaşmazlığın çözülebilmesi için
karar verme sürecinin başından
itibaren vatandaşların katılımını
sağladınız mı?

Uzlaşmazlığın çözülebilmesi için
karar verme sürecinin başından
itibaren vatandaşların katılımını
sağladınız mı?

Uzlaşmazlığın çözülebilmesi için
karar verme sürecinin başından
itibaren vatandaşların katılımını
sağladınız mı?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Bir uzlaşmazlığı çözebilmek için
prosesin net bir amacı olmalıdır
ve tüm paydaşlar daha
başlangıçta bu amaç üzerinde
mutabık kalmalıdır. Uzlaşmazlık

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Bir uzlaşmazlığı çözebilmek için
prosesin net bir amacı olmalıdır
ve tüm paydaşlar daha
başlangıçta bu amaç üzerinde
mutabık kalmalıdır. Uzlaşmazlık

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Bir uzlaşmazlığı çözebilmek için
prosesin net bir amacı olmalıdır
ve tüm paydaşlar daha
başlangıçta bu amaç üzerinde
mutabık kalmalıdır. Uzlaşmazlık

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Bir uzlaşmazlığı çözebilmek için
prosesin net bir amacı olmalıdır
ve tüm paydaşlar daha
başlangıçta bu amaç üzerinde
mutabık kalmalıdır. Uzlaşmazlık
38
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çözüm sürecinin genel amacı
üzerinde uzlaştınız mı?

çözüm sürecinin genel amacı
üzerinde uzlaştınız mı?

çözüm sürecinin genel amacı
üzerinde uzlaştınız mı?

çözüm sürecinin genel amacı
üzerinde uzlaştınız mı?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Çoğu durumda bir sürece
bağımsız ve deneyimli bir dış
uzlaşmacı öncülük yapmalı,
yönlendirmeli ve uzlaşma
ortamı yaratmalıdır. Bir dış
uzlaşmacının katılımını
sağladınız mı?
a)
b)
c)
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Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Çoğu durumda bir sürece
bağımsız ve deneyimli bir dış
uzlaşmacı öncülük yapmalı,
yönlendirmeli ve uzlaşma ortamı
yaratmalıdır. Bir dış uzlaşmacının
katılımını sağladınız mı?
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Çoğu durumda bir sürece
bağımsız ve deneyimli bir dış
uzlaşmacı öncülük yapmalı,
yönlendirmeli ve uzlaşma
ortamı yaratmalıdır. Bir dış
uzlaşmacının katılımını
sağladınız mı?
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Çoğu durumda bir sürece
bağımsız ve deneyimli bir dış
uzlaşmacı öncülük yapmalı,
yönlendirmeli ve uzlaşma ortamı
yaratmalıdır. Bir dış uzlaşmacının
katılımını sağladınız mı?
a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Uzlaşmazlık çözme sürecinin
sürdürülebilir olması için
mutlaka tanımlanmış eylemler
üzerinde uzlaşılmalıdır. Farklı
aktörlerin atması gereken
tanımlı müteakip adımlar
üzerinde uzlaştınız mı?

Uzlaşmazlık çözme sürecinin
sürdürülebilir olması için
mutlaka tanımlanmış eylemler
üzerinde uzlaşılmalıdır. Farklı
aktörlerin atması gereken tanımlı
müteakip adımlar üzerinde
uzlaştınız mı?

Uzlaşmazlık çözme sürecinin
sürdürülebilir olması için
mutlaka tanımlanmış eylemler
üzerinde uzlaşılmalıdır. Farklı
aktörlerin atması gereken
tanımlı müteakip adımlar
üzerinde uzlaştınız mı?

Uzlaşmazlık çözme sürecinin
sürdürülebilir olması için
mutlaka tanımlanmış eylemler
üzerinde uzlaşılmalıdır. Farklı
aktörlerin atması gereken
tanımlı müteakip adımlar
üzerinde uzlaştınız mı?

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

Evet
Hayır

Evet
Hayır

Evet
Hayır

Evet
Hayır
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c)
58

Bilmiyorum

c)

Bilmiyorum

c)

Bilmiyorum

c)

Bilmiyorum

Medyanın uzlaşmazlığı
körüklemesini önlemek ve
mesajları net ve kesin
ulaştırabilmek için medya ile
temas halinde misiniz (ör. kitle
iletişim kurumları/basın)?

Medyanın uzlaşmazlığı
körüklemesini önlemek ve
mesajları net ve kesin
ulaştırabilmek için medya ile
temas halinde misiniz (ör. kitle
iletişim kurumları/basın)?

Medyanın uzlaşmazlığı
körüklemesini önlemek ve
mesajları net ve kesin
ulaştırabilmek için medya ile
temas halinde misiniz (ör. kitle
iletişim kurumları/basın)?

Medyanın uzlaşmazlığı
körüklemesini önlemek ve
mesajları net ve kesin
ulaştırabilmek için medya ile
temas halinde misiniz (ör. kitle
iletişim kurumları/basın)?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Evet
Hayır
Bilmiyorum
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Welche
Kommunikationsmethoden nutzen
Sie zur Lösung und Prävention von
Konflikten in Bezug auf das
Terrorrisiko oder dem
Management von Terrorismus?
(Mehrfachantworten möglich)
Beteiligung von zentralen Akteuren
e)
Rollenspiele
f)
Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
g)
Öffentliche
Veranstaltungen/
Anhörungen
h)
Öffentliche Workshops
i)
Runder Tisch
j)
Theatervorführungen
Soziale Medien
k)
Twitter
l)
Facebook
m)
Andere
Informationsmaterial
n)
Broschüren, Faltblätter,
etc.
o)
Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden

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

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
f) Rollenspiele
g) Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
h) Öffentliche
Veranstaltungen/
Anhörungen
i) Öffentliche Workshops
j) Runder Tisch
k) Theatervorführungen
Soziale Medien
l) Twitter
m) Facebook
n) Andere
Informationsmaterial
o) Broschüren, Faltblätter,

Beteiligung von zentralen
Akteuren
e) Rollenspiele
f) Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
g) Öffentliche
Veranstaltungen/
Anhörungen
h) Öffentliche Workshops
i) Runder Tisch
j) Theatervorführungen
Soziale Medien
k) Twitter
l) Facebook
m) Andere
Informationsmaterial
n) Broschüren, Faltblätter,

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
d) Rollenspiele
e) Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
f) Öffentliche
Veranstaltungen/
Anhörungen
g) Öffentliche Workshops
h) Runder Tisch
i) Theatervorführungen
Soziale Medien
j) Twitter
k) Facebook
l) Andere
Informationsmaterial
m) Broschüren, Faltblätter,
etc.
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(25,
38,
47)

p)
Fotos
q)
Poster, Displays
r)
Werbung
s)
Videos
Massenmedien
t)
Website
u)
Publikation in
lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften
(inkl. Amtsblätter)
v)
Fernsehen oder Radio
Andere Technologie-unterstützte
Kommunikation
w)
SMS
x)
Automatische
Anrufsysteme
y)
Andere

etc.
p) Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
q) Fotos
r) Poster, Displays
s) Werbung
t) Videos
Massenmedien
u) Website
v) Publikation in
lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften
(inkl. Amtsblätter)
w) Fernsehen oder Radio
Andere Technologieunterstützte Kommunikation
x) SMS
y) Automatische
Anrufsysteme
z) Andere

etc.
o) Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
p) Fotos
q) Poster, Displays
r) Werbung
s) Videos
Massenmedien
t) Website
u) Publikation in
lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften
(inkl. Amtsblätter)
v) Fernsehen oder Radio
Andere Technologieunterstützte Kommunikation
w) SMS
x) Automatische
Anrufsysteme
y) Andere

n) Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
o) Fotos
p) Poster, Displays
q) Werbung
r) Videos
Massenmedien
s) Website
t) Publikation in
lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften
(inkl. Amtsblätter)
u) Fernsehen oder Radio
Andere Technologieunterstützte Kommunikation
v) SMS
w) Automatische
Anrufsysteme
x) Andere

Erreichen Sie verschiedene
Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B.
Menschen, die eine andere
Sprache sprechen, spezielle

Erreichen Sie verschiedene
Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B.
Menschen, die eine andere
Sprache sprechen, spezielle

Erreichen Sie verschiedene
Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B.
Menschen, die eine andere
Sprache sprechen, spezielle

Erreichen Sie verschiedene
Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B.
Menschen, die eine andere
Sprache sprechen, spezielle
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(wi
e
26,
39)

Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

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

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

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

Ja
Nein
Ich weiß nicht

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

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Werden auch psychologische
Faktoren (z.B.
Risikowahrnehmung und
Motivationen) bei der
gemeinsamen Konfliktlösung
und beim Aufbau von
43

a)
b)
c)
63
(27,
41,
49)

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.“
e) Ja
f) Nein
g) Ich weiß nicht

64
(wi
e
28,
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Sammeln Sie aktiv Rückmeldungen
zu Ihrer Kommunikationspraxis
zum Ziel “Gemeinsame
Konfliktlösung und Aufbau von
Vertrauen”?
e) Ja
f) Nein

Vertrauen berücksichtigt?

Vertrauen berücksichtigt?

Vertrauen berücksichtigt?

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.“
v) Ja
w) Nein
x) Ich weiß nicht
Sammeln Sie aktiv
Rückmeldungen zu Ihrer
Kommunikationspraxis zum
Ziel “Gemeinsame
Konfliktlösung und Aufbau von
Vertrauen”?
e) Ja
f) Nein

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.“
e) Ja
f) Nein
g) Ich weiß nicht
Sammeln Sie aktiv
Rückmeldungen zu Ihrer
Kommunikationspraxis zum
Ziel “Gemeinsame
Konfliktlösung und Aufbau von
Vertrauen”?
e) Ja
f) Nein

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.“
e) Ja
f) Nein
g) Ich weiß nicht
Sammeln Sie aktiv
Rückmeldungen zu Ihrer
Kommunikationspraxis zum
Ziel “Gemeinsame
Konfliktlösung und Aufbau von
Vertrauen”?
e) Ja
f) Nein
44

g) Ich weiß nicht
65

Wenn ja, nutzen Sie dieses
Feedback, um Ihre
Kommunikationspraxis zu
verbessern?
f) Ja
g) Nein
h) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die
TACTIC Selbst-Einschätzung für
Organisationen abgeschlossen.
Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten zu
gelangen (->Link!!!).

g) Ich weiß nicht
Wenn ja, nutzen Sie dieses
Feedback, um Ihre
Kommunikationspraxis zu
verbessern?
f) Ja
g) Nein
h) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die
TACTIC Selbst-Einschätzung für
Organisationen abgeschlossen.
Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten
zu gelangen (->Link!!!).

g) Ich weiß nicht
Wenn ja, nutzen Sie dieses
Feedback, um Ihre
Kommunikationspraxis zu
verbessern?
f) Ja
g) Nein
h) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die
TACTIC Selbst-Einschätzung für
Organisationen abgeschlossen.
Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten
zu gelangen (->Link!!!).

g) Ich weiß nicht
Wenn ja, nutzen Sie dieses
Feedback, um Ihre
Kommunikationspraxis zu
verbessern?
w) Ja
x) Nein
y) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die
TACTIC Selbst-Einschätzung für
Organisationen abgeschlossen.
Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten
zu gelangen (->Link!!!).
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