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ÖZET 

Deprem, sel, kasırga ve yangın gibi birçok afet, tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de sıkça meydana gelmekte ve hem maddî hem manevi büyük kayıplara 

sebebiyet vermektedir. Özellikle deprem, doğası gereği ve mevcut şartlar altında 

önceden kestirilemeyen bir afet türü olarak, deprem kuşağında bulunan ülkemiz için 

ciddi bir hasar potansiyeli taşımaktadır. Depremden kaynaklanan hasar ve kayıpları 

azaltmanın şu an için tek yolu, depreme etkin bir şekilde hazırlık yapmaktır. Ancak, 

diğer afetlere kıyasla daha nadir meydana geldiğinden deprem konusunda tedbir 

alınmasına verilen öncelik; sel, yangın ve kasırga gibi daha sık görülen diğer afetlerden 

daha düşüktür. Bu doğrultuda, okulda ve toplum düzeyinde teorik ve uygulamalı 

eğitimlerle başta deprem olmak üzere afetler konusunda bilinç kazanılması depreme 

hazırlık açısından önemlidir. Çünkü afet bilincinin kazanılması, afetlerin zararlarını en 

aza indirecek eylemlere yol açmada ilk aşamadır. Bu çalışmada, afete hazırlık 

düzeyinin belirlenmesi amaçlanmış olup çalışma, alınabilecek tedbirler ve afete 

hazırlık konusunda bir yol haritası vazifesi görebilmeyi amaçlamaktadır. Bu maksatla 

227 öğretmen ve 435 öğrenciye anket uygulanmıştır. Sonuçlar, afet konusunda belirli 

bir düzeyde bilincin var olduğunu ortaya koymakla birlikte gerekli bireysel somut 

tedbirlerin yeterli düzeyde alınmadığını göstermektedir. Elde edilen bulgular 

tartışılarak, afet konusunda çalışan yöneticilere, uygulayıcılara ve araştırmacılara 

yönelik durum tespiti ve değerlendirmeler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Afet, Deprem, Afete Hazırlık Düzeyi, Afet Bilinci 
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1. GİRİŞ 

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Türkiye’de afet eğitim yılı ilan 

edilmesi ve Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması gerçeğinden yola çıkarak, meydana 

gelebilecek afetler, özellikle de depremler için deprem ve afet bilincinin oluşması ve 

depremle ilgili gerekli düzenlemeler yapılarak önlemlerin alınması çok önemli bir 

husustur. Devletimizin aldığı tedbirlerin yanı sıra bu konuda STK’lara da büyük 

sorumluluk düşmektedir. Dolayısıyla depremin değil, deprem yönetmeliğine uygun 

yapılmamış, dayanıksız binaların ve afet bilincinin yeterince yerleşmemesi sonucunda 

yeterli düzeyde alınmamış tedbirlerin daha doğrusu tedbirsizliğin, deprem gibi bir afet 

durumunda çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinin farkına varılması ve buna uygun 

eylemlerde bulunulması bir deprem ülkesi olan Türkiye için büyük önem arz 

etmektedir.  

Türkiye jeolojik, morfolojik ve iklim özellikleri nedeniyle çeşitli afetlerin 

sıklıkla yaşandığı bir bölgede yer almaktadır. Bu afetlerin başında deprem, sel ve 

heyelan gelmektedir. Afetlere hazırlıklı olma yeteneği ülkelere göre değişmekle 

birlikte, afetlerin sıklığının ve yıkıcı etkilerinin giderek arttığı son yüzyılda hiçbir 

ülkenin tam olarak hazır ve güvenli olmadığı söylenebilir (Ortiz-Barrios, et al, 2020) . 

Bu durumun bir sonucu olarak görülen yıkıcı depremler ve küresel iklim değişikliği 

ile birlikte çeşitli afetler hem can hem de mal kaybına yol açmaktadır. 

Deprem, doğası gereği ve mevcut şartlar altında önceden kestirilemeyen bir 

afettir. Bu nedenle depremden kaynaklanan hasar ve kayıpları azaltmanın şu an için 

tek yolu, depreme etkin bir şekilde hazırlık yapmaktır. Bununla birlikte; çoğu ülkede, 

birkaç yılda bir deprem meydana gelmektedir. Bu nedenle, deprem konusunda tedbir 

alınmasına verilen öncelik; sel, yangın ve kasırga gibi daha sık görülen diğer afetlerden 

daha düşüktür. Sonuç olarak, çoğu ülkede deprem için bir ikilem söz konusudur, çünkü 

deprem ani meydana gelen bir afet olduğundan kayıpları azaltmanın tek yolu hazırlıklı 

olmaktır, ancak diğer afetlere kıyasla daha seyrek meydana geldiği için diğer 

tehlikelere kıyasla hazırlık yapma önceliği daha düşüktür (Shaw vd., 2004). 

Geçmişteki araştırmalar, insan ve mal kaybını önlemek için nüfusun gelecekteki bu 

depremler için farkındalığını ve hazırlığını artırmanın şart olduğunu açıkça ortaya 

koymuştur (Mileti ve Sorensen, 1990). 
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Bu noktada okulda ve toplum düzeyinde eğitim, başta deprem olmak üzere 

afetler konusunda bilinç kazanılması için önemlidir. Okulun öğrenciler, öğretmenler 

ve velilerde farkındalık oluşturmada önemli bir rolü olduğu yaygın olarak kabul 

edilmektedir. Okulun deprem konusunda özellikle iki fonksiyonuna dikkat 

çekilmektedir. Bunlardan ilki öğrencilere deprem hakkında, depremin nedenleri ve 

etkileriyle ilgili olarak bilgi sağlamak, ikincisi ise öğrencilere kendilerini bir deprem 

anında veya sonrasında kendilerini nasıl koruyacaklarına dair uygulamalı eğitim 

vermektir (Shaw ve Kobayashi, 2001). Buradan hareketle bu çalışmada deprem riski 

oldukça yüksek ve bünyesindeki kimya gibi sanayi kollarının çok olmasının etkisiyle 

yangın gibi çeşitli afetlerin de yaşanma olasılığının yüksek olduğu bir sanayi bölgesi 

olan Gebze’deki çeşitli devlet liselerinde görevli 227 öğretmen ve 435 lise öğrencisine 

anket uygulanmıştır. Bu anket ile afete hazırlık düzeyinin belirlenmesi amaçlanmış 

olup, başta deprem olmak üzere afetlerle ilgili desteklenmesi gereken noktalar tespit 

edilip alınması gereken önlemler konusunda yol gösterici olabilmek hedeflenmektedir. 

Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel bir 

değerlendirmenin yapıldığı Giriş bölümü yer almaktadır. İkinci bölümde araştırma 

yöntemlerine yer verilmiştir. Son olarak da, araştırmadan elde edilen sonuçlara ve 

durum değerlendirmesine yönelik Sonuçlar bölümü yer almaktadır. 
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2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULARI 

2.1 Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 

görev yapan öğretmen ve öğrenim gören öğrencilerin depreme hazırlık düzeyleri ile 

temel afet bilincinin ölçülmesidir.  

2.2 Araştırmanın Önemi 

Farklı türlerdeki afetler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça yaşanmakta 

ve gerek can kaybı gerekse de mal kaybına yol açmaktadır. Afet dendiğinde, genellikle 

akla ilk gelenin deprem olması gerçeğinden hareketle yapılacak bir dizi faaliyet ve 

bilinçlendirme eğitimi oluşabilecek zararları minimize etmede önemli olacaktır. Bu 

doğrultuda afete hazırlık düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma, afet 

konusunda alınması gereken önlemler ve bir yol haritası çizmek için rehberlik 

edebilecektir. 

2.3 Araştırma Örneklemi 

Araştırmanın örneklemi, Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı devlet 

liselerinde görev yapan 227 öğretmen ile bu okullarda eğitim gören 435 öğrenciden 

oluşmaktadır. 

2.4 Veri Toplama Yöntemi Ve Ölçümü 

Afete hazırlık düzeyini ölçmeyi amaçlayan bu araştırmanın örneklem seçiminde 

kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya başlamak için 

öncelikle Kocaeli Valiliğine anket yapmak amacıyla gerekli izin başvurusu yapılmış 

olup gerekli izinler alındıktan sonra, yüz yüze anket toplama yöntemiyle Gebze Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı farklı okullardan 227 öğretmen personel ile yine bu 

okullarda eğitim gören 435 öğrenciden veriler toplanmıştır.  Öğretmenler ve öğrenciler 

için farklı demografik bilgilerin yanı sıra her iki ankette de 33 sorudan oluşan anket 

hazırlanmıştır. Elde edilen veriler analizlere tabi tutulmuştur. Araştırmada 

değişkenleri ölçmek için İnal (2015) tarafından farklı araştırmalardan geliştirilen 

“Afete Hazırlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 6 boyut ve 33 sorudan oluşmakta ve 
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birtakım demografik bilgileri de içermektedir. Kullanılan “Afete Hazırlık Ölçeği”; 6 

alt boyuttan (Algılanan Duyarlık, Algılanan Ciddiyet, Algılanan Yarar, Algılanan 

Engeller, Eyleme Geçiriciler ve Öz Yeterlilik) oluşmaktadır.  

2.4.1. Öğretmen Anketleri 

2.4.1.1. Demografik Özellikler 

Araştırmaya katılan Gebze Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı devlet liselerinde 

görevli 227 öğretmenin demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımları aşağıda 

yer alan tablolarda verilmektedir. 

Tablo 1’de araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş dağılımları gösterilmektedir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri (Yaş) 

 Frekans Yüzde % 

Yaş 20-29 31 14 

30-39 126 56 

40-49 48 21 

 50-59 17 7 

 60+ 5 2 

Toplam 227 100 

 

Ankete katılanların öğretmenlerin çoğunluğu olan %56’sı (126 kişi) 30-39 yaş 

aralığındadır. Bunu %21 ile, 30-39 yaş aralığı, %14 ile 20-29 yaş aralığı, %7 ile 50-59 

yaş aralığı ve %2 ile de 60+ yaş aralığı takip etmektedir. 

Tablo 2’de araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet dağılımları 

gösterilmektedir. 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri (Cinsiyet) 

 Frekans Yüzde % 

Cinsiyet Kadın 120 53 

Erkek 107 47 

Toplam 227 100 

 

Ankete katılanların %53’ü (120 kişi) kadın, geriye kalan %47’ si ise (107 kişi) 

erkektir. 
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Tablo 3’de araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenim durumları 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özellikleri (Öğrenim Durumu) 

 Frekans Yüzde % 

Mezuniyet Lisans 183 81 

Yüksek Lisans 44 19 

Toplam 227 100 

 

Ankete katılanların %81’i (183 kişi) lisans mezunu iken, geriye kalan %19’u 

ise (44 kişi) yüksek lisans mezunudur.  

Tablo 4’de araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni durumları 

gösterilmektedir. 

Tablo 4: Katılımcıların Demografik Özellikleri (Medeni Durumu) 

 Frekans Yüzde % 

Medeni Durum Evli 168 74 

Bekar 59 26 

Toplam 227 100 

 

Ankete katılan öğretmenlerin %74’ü (168 kişi) evli olup geriye kalan %26’sı 

ise (26 kişi) bekardır.  

Tablo 5’de araştırmaya katılan öğretmenlerin yaptıkları görev durumları 

gösterilmektedir. 

Tablo 5: Katılımcıların Demografik Özellikleri (Görev Unvanı) 

 Frekans Yüzde % 

Görev Müdür 5 2 

Müdür Baş Yrd/Yrd. 8 4 

Öğretmen 214 94 

Toplam 227 100 

 

Ankete katılanlar görev unvanına göre değerlendirildiğinde; %94’ünün (214 

kişi) öğretmen, %4’ünün (8 kişi) Müdür Baş Yardımcısı/Yardımcı ve %2’sinin (5 kişi) 

ise Müdür unvanına sahip olduğu görülmektedir.   
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Ankete katılan öğretmenlerin “Nerede yaşıyorsunuz?” sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımı Grafik 1’de görülmektedir. 

 

Grafik 1: Yaşama Mekanı 

Ankete katılan öğretmenlerin ev sahibi olma durumları ile ilgili cevapları göz 

önüne alındığında; %50’sinin kendine ait mülkte oturduğu, %47’sinin ise kirada 

oturduğu görülmektedir. %3’ü ise bunların dışında bir yerde (aile yanı/misafirhane vs.)  

kaldığını belirtmektedir.  

Ankete katılan öğretmenlerin “Daha önce afet yaşadınız mı?” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımı Grafik 2’de görülmektedir. 

 

Grafik 2: Afet Yaşama Durumu 

114; 50%

107; 47%

6; 3%

Nerede Yaşıyorsunuz?

Kendi Evim Kira Diğer

149; 66%

78; 34%

Daha önce afet yaşadınız mı?

Evet Hayır
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Ankete katılan öğretmenlerin daha önce afet yaşama durumları ile ilgili cevapları 

göz önüne alındığında; %66’sının daha önce bir afet yaşadığı %34’ünün ise herhangi 

bir afet yaşamadığı görülmektedir. 

Ankete katılan öğretmenlerin “17 Ağustos 1999 Marmara Depremini yaşadınız 

mı?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 3’de görülmektedir. 

 

Grafik 3: 17 Ağustos 1999 Depremini Yaşama Durumu 

Ankete katılan öğretmenlerin 17 Ağustos 1999 depremini yaşayıp 

yaşamadıklarına göre verdikleri cevaplar göz önüne alındığında; %50’sinin depremi 

yaşadığı, %50’sinin ise depremi yaşamadığı görülmektedir. 

Ankete katılan öğretmenlerin “Acil durumlara/Afetlere yeterince hazır mısınız?” 

sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 4’de görülmektedir. 

113; 50%114; 50%

17 Ağustos 1999 Marmara Depremini yaşadınız mı?

Evet Hayır
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Grafik 4: Acil Durumlara Hazırlık 

Ankete katılan öğretmenlerin acil durumlara ya da afetlere hazırlık durumları ile 

ilgili cevapları göz önüne alındığında; çok az bir kısmının (%29) hazır olduğu, büyük 

çoğunluğunun ise (%71) hazır olmadıkları görülmektedir. 

Ankete katılan öğretmenlerin “Bireysel acil durum / afet çantanız var mı? 

sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 5’de görülmektedir. 

 

Grafik 5: Acil Durum Çantası 

Ankete katılan öğretmenlerin bireysel acil durum veya afet çantası hazırlayıp 

hazırlamadıkları sorusu ile ilgili cevapları göz önüne alındığında; büyük bir 

66; 29%

161; 71%

Acil durumlara/Afetlere yeterince hazır mısınız?

Evet Hayır

43; 19%

184; 81%

Bireysel acil durum / afet çantanız var mı? 

Evet Hayır
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çoğunluğunun (%81) çanta ile ilgili bir hazırlığının olmadığı, az bir kısmının ise (%19) 

çanta hazırlığı yaptığı görülmektedir. 

Ankete katılan öğretmenlerin “Acil durumlar / afetler konusunda herhangi bir 

eğitim aldınız mı?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 6’da görülmektedir. 

 

Grafik 6: Eğitim Alma Durumu 

Ankete katılan öğretmenlerin acil durumlar ya da afetler konusunda eğitim alma 

durumları ile ilgili cevapları göz önüne alındığında; eğitim alanların oranı %54 iken 

eğitim almayanlarının oranı ise %46’dır. 

Ankete katılan öğretmenlerin “Acil Durumlar / Afetler konusunda hangi 

eğitimleri aldınız?” Sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 7’de 

görülmektedir. 

123; 54%
105; 46%

Acil durumlar / afetler konusunda herhangi bir eğitim 
aldınız mı? 

Evet Hayır
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Grafik 7: Alınan Eğitimlerin Dağılımı 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (%59) ilk yardım eğitimi 

aldığı görülmektedir. Bunun dışında %27’si temel afet bilinci eğitimi, %6’sı toplum 

afet gönüllüsü eğitim aldıklarını kalan %8’i ise bunların dışında bir eğitim aldığını 

belirtmektedir. 

2.4.1.2. Afete Hazırlık Ölçeği Sorularının Değerlendirilmesi 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğretmenlerin afete hazırlık durumlarını ölçmek 

için uygulanan ankete verdikleri cevaplar yer almaktadır. Afete hazırlık ölçeği 6 alt 

boyuttan oluşmakta olup bu boyutlar; algılanan duyarlılık, algılanan ciddiyet, 

algılanan yarar, algılanan engeller, eyleme geçiriciler ve öz yeterlilikten oluşmaktadır. 

Sorular 5’li likert tarzında (1=Kesinlikle Katılmıyorum; 2=Katılmıyorum; 

3=Kararsızım; 4=Katılıyorum; 5=Kesinlikle Katılıyorum)  hazırlanmıştır. 

Algılanan Duyarlık  

Algılanan duyarlılık 7 ifade ile ölçülmektedir. Bu sorulara öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmelere dair her bir ifade aşağıda grafikler halinde 

verilmektedir. 

Grafik 8’de Algılanan Duyarlılığın 1. İfadesi olan “Önümüzdeki birkaç yıl 

içinde Acil durum/Afet yaşama ihtimalim çok yüksektir.” ifadesine verilen cevaplar 

yer almaktadır. 

72; 59%

8; 6%

33; 27%

10; 8%

Acil durumlar / afetler konusunda herhangi bir eğitim 
aldınız mı? 

İlk Yardım Eğitimi

Toplum Afet Gönüllüsü
Eğitimi

Temel Afet Bilinci Eğitimi

Diğer
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Grafik 8: Algılanan Duyarlılık 1. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu olan (katılıyorum %30, 

kesinlikle katılıyorum %31) %61’i “Önümüzdeki birkaç yıl içinde Acil durum/Afet 

yaşama ihtimalim çok yüksektir” ifadesine katılmaktadır. Yine bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %3, kesinlikle katılmıyorum %3) %6 olarak 

belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %33 olarak 

görülmektedir.  

Grafik 9’da Algılanan Duyarlılığın 2. İfadesi olan “Yaşamımın herhangi bir 

döneminde Acil durum/Afet yaşayacağımı göz önünde bulundururum.” ifadesine 

verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 9: Algılanan Duyarlılık 2. İfade 

8; 3%
6; 3%

74; 33%

67; 30%

71; 31%

Algılanan Duyarlılık 1. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

7; 3% 6; 3%

27; 12%

94; 41%

92; 41%

Algılanan Duyarlılık 2. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %82’si, “Yaşamımın herhangi 

bir döneminde “Acil durum/Afet yaşayacağımı göz önünde bulundururum” ifadesine 

katılmaktadır (katılıyorum %41, kesinlikle katılıyorum %41). Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise (kesinlikle katılmıyorum %3, katılmıyorum %3) %6 olarak 

belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %12 olarak 

görülmektedir.  

Grafik 10’da Algılanan Duyarlılığın 3. İfadesi olan “Acil durumlara/Afetlere 

hazırlıkta bina dayanıklılığını artırmak benim için önemlidir.” ifadesine verilen 

cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 10: Algılanan Duyarlılık 3. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %89’u, “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlıkta bina dayanıklılığını artırmak benim için önemlidir.” 

ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %33, kesinlikle katılıyorum %56). Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %3, kesinlikle katılmıyorum %3) %6 olarak 

belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %5 olarak 

görülmektedir.  

Grafik 11’de Algılanan Duyarlılığın 4. İfadesi olan “Acil durumlara/Afetlere 

hazırlıkta acil durum/afet çantası hazırlamayı önemsemem.” ifadesine verilen cevaplar 

yer almaktadır. 

6; 3% 8; 3%

12; 5%

74; 33%127; 56%

Algılanan Duyarlılık 3. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 11: Algılanan Duyarlılık 4. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %67’si, “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlıkta acil durum/afet çantası hazırlamayı önemsemem.” 

ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %16, kesinlikle katılmıyorum %51). Bu 

ifadeye katılanların oranı ise (katılıyorum %11, kesinlikle katılıyorum %5) %16 olarak 

belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %17 olarak 

görülmektedir.  

Grafik 12’de Algılanan Duyarlılığın 5. İfadesi olan “Acil durum/Afet olursa 

bana bir şey olmaz.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 12: Algılanan Duyarlılık 5. İfade 

116; 51%

37; 16%

38; 17%

25; 11%

11; 5%

Algılanan Duyarlılık 4. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

167; 74%

30; 13%

17; 7%

6; 3% 7; 3%

Algılanan Duyarlılık 5. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum



14 
 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %87’si, “Acil durum/Afet 

olursa bana bir şey olmaz.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %13, kesinlikle 

katılmıyorum %74). Bu ifadeye katılanların oranı ise (katılıyorum %3, kesinlikle 

katılıyorum %3) %6 olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız 

olanların oranı ise %7 olarak görülmektedir.  

Grafik 13’de Algılanan Duyarlılığın 6. İfadesi olan “Yakın çevrem ile acil 

durumlarda/afetlerde gerekli acil iletişim numaraları hakkında konuşurum.” ifadesine 

verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 13: Algılanan Duyarlılık 6. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin %54’ü “Yakın çevrem ile acil 

durumlarda/afetlerde gerekli acil iletişim numaraları hakkında konuşurum.” ifadesine 

katılmaktadır (katılıyorum %38, kesinlikle katılıyorum %16). Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %13, kesinlikle katılmıyorum %9) %22 

olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %24 

olarak görülmektedir.  

Grafik 14’de Algılanan Duyarlılığın 7. İfadesi olan “Evdeki sabitlenebilecek 

eşyaları sabitlemeyi gereksiz buluyorum.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

20; 9%

29; 13%

54; 24%87; 38%

37; 16%

Algılanan Duyarlılık 6. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 14: Algılanan Duyarlılık 7. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %86’sı, “Evdeki 

sabitlenebilecek eşyaları sabitlemeyi gereksiz buluyorum.” ifadesine katılmamaktadır 

(katılmıyorum %16, kesinlikle katılmıyorum %70). Bu ifadeye katılanların oranı ise 

%6 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %4, kesinlikle katılıyorum %2). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %8 olarak görülmektedir.  

Algılanan Ciddiyet 

Algılanan ciddiyet 3 ifade ile ölçülmektedir. Bu sorulara öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmelerle ilgili her bir ifade aşağıda grafikler halinde 

verilmektedir. 

Grafik 15’de Algılanan Ciddiyetin 1. İfadesi olan “Acil durum/Afet yaşama 

ihtimalini düşünmek beni korkutur.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

159; 70%

35; 16%

19; 8%
10; 4% 4; 2%

Algılanan Duyarlılık 7. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 15: Algılanan Ciddiyet 1. İfade 

Ankete katılan öğretmelerin %60’ı “Acil durum/Afet yaşama ihtimalini 

düşünmek beni korkutur.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %28, kesinlikle 

katılıyorum %32). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %11, kesinlikle 

katılmıyorum %12) %23 olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde 

kararsız olanların oranı ise %17 olarak görülmektedir.  

Grafik 16’da Algılanan Ciddiyetin 2. İfadesi olan “Acil durum/Afet yaşarsam 

hayatımda hiçbir şey değişmeyecek.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 16: Algılanan Ciddiyet 2. İfade 

28; 12%

25; 11%

38; 17%

64; 28%

72; 32%

Algılanan Ciddiyet 1. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

139; 61%
49; 22%

25; 11%

8; 3% 6; 3%

Algılanan Ciddiyet 2. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %83’ü, “Acil durum/Afet 

yaşarsam hayatımda hiçbir şey değişmeyecek.” ifadesine katılmamaktadır 

(katılmıyorum %22, kesinlikle katılmıyorum %61). Bu ifadeye katılanların oranı ise 

%6 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %3, kesinlikle katılıyorum %3). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %11 olarak görülmektedir.  

Grafik 17’de Algılanan Ciddiyetin 3. İfadesi olan “Acil durumlar/Afetler 

sonucunda ölmekten korkarım.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 17: Algılanan Ciddiyet 3. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin çoğunluğu olan %58’i  “Acil durumlar/Afetler 

sonucunda ölmekten korkarım.” ifadesine katılmaktadır(katılıyorum %26, kesinlikle 

katılıyorum %32). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %12, kesinlikle 

katılmıyorum %12) %24 olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde 

kararsız olanların oranı ise %18 olarak görülmektedir.  

Algılanan Yarar 

Algılanan yarar boyutu 3 ifade ile ölçülmektedir. Bu sorulara öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmeler aşağıda her bir ifade grafikler halinde 

verilmektedir. 

 

26; 12%

27; 12%

41; 18%

60; 26%

73; 32%

Algılanan Ciddiyet 3. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 18’de Algılanan Yararın 1. İfadesi olan “Acil durumlara/Afetlere bireysel 

hazırlık yapmak acil durumlar/afetler sonrası ölüm riskini azaltabilir.” ifadesine 

verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 18: Algılanan Yarar 1. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %88’i, (katılıyorum %25, 

kesinlikle katılıyorum %63) “Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmak acil 

durumlar/afetler sonrası ölüm riskini azaltabilir.” ifadesine katılmaktadır. Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %1, kesinlikle katılmıyorum %5) %6 olarak 

belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %6 olarak 

görülmektedir.  

Grafik 19’da Algılanan Yararın 2. İfadesi olan “Acil durumlara/Afetlere bireysel 

hazırlık yapmam aile bireylerimi de koruyacaktır.” ifadesine verilen cevaplar yer 

almaktadır. 

12; 5% 3; 1%

14; 6%

56; 25%
142; 63%

Algılanan Yarar 1. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 19: Algılanan Yarar 2. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %85’i, “Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmam aile bireylerimi de koruyacaktır.” 

ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %22, kesinlikle katılıyorum %63). Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %1, kesinlikle katılmıyorum %4) %5 olarak 

belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %10 olarak 

görülmektedir.  

Grafik 20’de Algılanan Yararın 3. İfadesi olan “Acil durumlara/Afetlere hazırlık 

yapmak acil durumlarda/afetlerde ihtiyaçlarıma karşılık verecektir.” ifadesine verilen 

cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 20: Algılanan Yarar 3. İfade 

9; 4%
2; 1%

23; 10%

51; 22%
142; 63%

Algılanan Yarar 2. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

8; 3% 6; 3%

15; 7%

73; 32%
125; 55%

Algılanan Yarar 3. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu olan %87’si “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlık yapmak acil durumlarda/afetlerde ihtiyaçlarıma karşılık 

verecektir.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %32, kesinlikle katılıyorum %55). 

Bu ifadeye katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %3, kesinlikle katılmıyorum %3) 

%6 olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise 

%7 olarak görülmektedir.  

Algılanan Engeller 

Algılanan engeller boyutu 6 ifade ile ölçülmektedir. Bu sorulara öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmelere dair her bir ifade aşağıda grafikler halinde 

verilmektedir. 

Grafik 21’de Algılanan Engeller boyutunun 1. İfadesi olan “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlık yapmaktan çok daha önemli sorumluluklarım var.” 

ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 21: Algılanan Engeller 1. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %67’si, “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlık yapmak acil durumlarda/afetlerde ihtiyaçlarıma karşılık 

verecektir.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %42, kesinlikle katılmıyorum 

%25). Bu ifadeye katılanların oranı ise (katılıyorum %11, kesinlikle katılıyorum %5) 

%16 olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise 

%17 olarak görülmektedir.  

95; 42%

58; 25%

38; 17%

24; 11%

12; 5%

Algılanan Engeller 1. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 22’de Algılanan Engeller boyutunun 2. İfadesi olan “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlık yapmak için yeterli param yok.” ifadesine verilen cevaplar 

yer almaktadır. 

 

Grafik 22: Algılanan Engeller 2. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %65’i, “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlık yapmak için yeterli param yok.” ifadesine 

katılmamaktadır (katılmıyorum %30, kesinlikle katılmıyorum %35). Bu ifadeye 

katılanların oranı ise (katılıyorum %10, kesinlikle katılıyorum %11) %21 olarak 

belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %14 olarak 

görülmektedir.  

Grafik 23’de Algılanan Engeller boyutunun 3. İfadesi olan “Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmak çok fazla zamanımı alır.” ifadesine 

verilen cevaplar yer almaktadır. 

79; 35%

69; 30%

31; 14%

22; 10%

26; 11%

Algılanan Engeller 2. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 23: Algılanan Engeller 3. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, %73’ü, “Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmak çok fazla zamanımı alır.” ifadesine 

katılmamaktadır (katılmıyorum %31, kesinlikle katılmıyorum %42). Bu ifadeye 

katılanların oranı ise (katılıyorum %5, kesinlikle katılıyorum %3) %8 olarak 

belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %19 olarak 

görülmektedir.  

Grafik 24’de Algılanan Engeller boyutunun 4. İfadesi olan “Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmak için yeterli bilgim yok.” ifadesine verilen 

cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 24: Algılanan Engeller 4. İfade 
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Ankete katılan öğretmenlerin %55’i “Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık 

yapmak için yeterli bilgim yok.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %26, 

kesinlikle katılmıyorum %29). Bu ifadeye katılanların oranı ise (katılıyorum %15, 

kesinlikle katılıyorum %5) %20 olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde 

kararsız olanların oranı ise %25 olarak görülmektedir.  

Grafik 25’dae Algılanan Engeller boyutunun 5. İfadesi olan “Kaderimde Acil 

durumlarda/Afetlerde ölmek varsa ölürüm.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 25: Algılanan Engeller 5. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin %59’u “Kaderimde Acil durumlarda/Afetlerde 

ölmek varsa ölürüm.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %18, kesinlikle 

katılmıyorum %41). Bu ifadeye katılanların oranı ise (katılıyorum %9, kesinlikle 

katılıyorum %14) %23 olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız 

olanların oranı ise %18 olarak görülmektedir.  

Grafik 26’da Algılanan Engeller boyutunun 6. İfadesi olan “Aile için afet 

planının anlaşılması zordur.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

93; 41%

41; 18%

42; 18%

20; 9%

31; 14%

Algılanan Engeller 5. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum



24 
 

 

Grafik 26: Algılanan Engeller 6. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin  %63’ü “Aile için afet planının anlaşılması 

zordur.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %32, kesinlikle katılmıyorum 

%31). Bu ifadeye katılanların oranı ise (katılıyorum %9, kesinlikle katılıyorum %4) 

%13 olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise 

%24 olarak görülmektedir.  

Eyleme Geçiriciler 

Eyleme Geçiriciler boyutu 5 ifade ile ölçülmektedir. Bu boyutta öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmelerle ilgili her bir ifade aşağıda grafikler halinde 

verilmektedir. 

Grafik 27’de Eyleme Geçiriciler boyutunun 1. İfadesi olan “Aile üyelerim Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni 

bilgilendirmezler.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 
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Grafik 27: Eyleme Geçiriciler 1. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu olan %63’ü “Aile üyelerim Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni 

bilgilendirmezler.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %27, kesinlikle 

katılmıyorum %36). Bu ifadeye katılanların oranı ise %13 olarak belirtilmektedir 

(katılıyorum %9, kesinlikle katılıyorum %4). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız 

olanların oranı ise %24 olarak görülmektedir.  

Grafik 28’de Eyleme Geçiriciler boyutunun 2. İfadesi olan “Arkadaşlarım Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni 

aydınlatırlar.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 28: Eyleme Geçiriciler 2. İfade 
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Ankete katılan öğretmenlerin %52’si “Arkadaşlarım Acil durumlara/Afetlere 

bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni aydınlatırlar.” ifadesine 

katılmaktadır (katılıyorum %37, kesinlikle katılıyorum %15). Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %13, kesinlikle katılmıyorum %5) %18 

olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %30 

olarak görülmektedir.  

Grafik 29’da Eyleme Geçiriciler boyutunun 3. İfadesi olan “Fikirlerine önem 

verdiğim insanlar acil durumlara/afetlere hazırlıklı olma konusunda beni 

yönlendirirler.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 29: Eyleme Geçiriciler 3. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin %53’ü “Fikirlerine önem verdiğim insanlar acil 

durumlara/afetlere hazırlıklı olma konusunda beni yönlendirirler.” ifadesine 

katılmaktadır (katılıyorum %37, kesinlikle katılıyorum %16). Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise %16 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum %14, kesinlikle 

katılmıyorum %5). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %28 

olarak görülmektedir.  

Grafik 30’da Eyleme Geçiriciler boyutunun 4. İfadesi olan “Acil durum/Afet 

konusundaki politikalar beni Acil Durumlar/Afetler konusunda hazırlıklı olmaya 

teşvik ederler.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

11; 5%

32; 14%

63; 28%84; 37%

37; 16%
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Grafik 30: Eyleme Geçiriciler 4. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin %52’si “Acil durum/Afet konusundaki politikalar 

beni Acil Durumlar/Afetler konusunda hazırlıklı olmaya teşvik ederler.” ifadesine 

katılmaktadır (katılıyorum %37, kesinlikle katılıyorum %15). Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %11, kesinlikle katılmıyorum %10) %21 

olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %27 

olarak görülmektedir.  

Grafik 31’de Eyleme Geçiriciler boyutunun 5. İfadesi olan “Kitapçıklar, 

gazeteler, broşürler beni yeterince bilgilendirmezler.” ifadesine verilen cevaplar yer 

almaktadır. 

 

Grafik 31: Eyleme Geçiriciler 5. İfade 
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Ankete katılan öğretmenlerin %49’u “Kitapçıklar, gazeteler, broşürler beni 

yeterince bilgilendirmezler.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %30, 

kesinlikle katılmıyorum %19). Bu ifadeye katılanların oranı ise %18 olarak 

belirtilmektedir (katılıyorum %12, kesinlikle katılıyorum %6). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %33 olarak görülmektedir.  

Öz Yeterlilik 

Öz Yeterlilik boyutu 9 ifade ile ölçülmektedir. Bu bölümde öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmelere dair her bir ifade grafikler halinde aşağıda 

verilmektedir. 

Grafik 32’de Öz Yeterlilik boyutunun 1. İfadesi olan “Daha önce yaşadığım Acil 

durumlar/Afetler yüzünden, Acil durumlar/Afetler esnasında neler yapacağımı 

biliyorum.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 32: Öz Yeterlilik 1. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin %45’i “Daha önce yaşadığım Acil 

durumlar/Afetler yüzünden, Acil durumlar/Afetler esnasında neler yapacağımı 

biliyorum.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %34, kesinlikle katılıyorum %11). 

Bu ifadeye katılmayanların oranı ise %20 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum %13, 

kesinlikle katılmıyorum %7). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı 

ise %35 olarak görülmektedir.  
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Grafik 33’de Öz Yeterlilik boyutunun 2. İfadesi olan “Temel ilk yardım 

uygulayabilirim.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 33: Öz Yeterlilik 2. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin %34’ü “Temel ilk yardım uygulayabilirim.” 

ifadesine kararsızım olarak cevap vermiştir. Bu ifadeye katılmayanların oranı %30 

(katılmıyorum %15, kesinlikle katılmıyorum %15), katılanların oranı ise  %36 olarak 

belirtilmektedir (katılıyorum %26, kesinlikle katılıyorum %10).  

Grafik 34’de Öz Yeterlilik boyutunun 3. İfadesi olan “Yangın söndürme cihazını 

kullanamam.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 34: Öz Yeterlilik 3. İfade 
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Ankete katılan öğretmenlerin %48’i “Yangın söndürme cihazını kullanamam.” 

ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %23, kesinlikle katılmıyorum %25). Bu 

ifadeye katılanların oranı ise %22 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %10, kesinlikle 

katılıyorum %12). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %30 

olarak görülmektedir.  

Grafik 35’de Öz Yeterlilik boyutunun 4. İfadesi olan “Mahallemde yaşayanlarla 

birlikte Acil durumlar/Afetler ile ilgili tahliye planı oluşturamam.” ifadesine verilen 

cevaplar yer almaktadır. 

 

 

Grafik 35: Öz Yeterlilik 4. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin %31’i “Mahallemde yaşayanlarla birlikte Acil 

durumlar/Afetler ile ilgili tahliye planı oluşturamam.” ifadesine kararsızım olarak 

cevap vermiştir. Bu ifadeye katılmayanların oranı %41 (katılmıyorum %24, kesinlikle 

katılmıyorum %17), katılanların oranı ise %28 olarak belirtilmektedir (katılıyorum 

%20, kesinlikle katılıyorum %8).  

Grafik 36’da Öz Yeterlilik boyutunun 5. İfadesi olan “Acil durum/Afet sonrası 

ihtiyacım olursa psikolojik destek almak için gerekli hizmete erişebilirim.” ifadesine 

verilen cevaplar yer almaktadır. 
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Grafik 36: Öz Yeterlilik 5. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin %55’i “Acil durum/Afet sonrası ihtiyacım olursa 

psikolojik destek almak için gerekli hizmete erişebilirim.” ifadesine katılmaktadır 

(katılıyorum %32, kesinlikle katılıyorum %23). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise 

%17 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum %13, kesinlikle katılmıyorum %4). Bu 

ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %28 olarak görülmektedir.  

Grafik 37’de Öz Yeterlilik boyutunun 6. İfadesi olan “Yangın çıkmasına neden 

olacak tehlikeleri belirleyebilirim.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 37: Öz Yeterlilik 6. İfade 
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Ankete katılan öğretmenlerin %68’i “Yangın çıkmasına neden olacak tehlikeleri 

belirleyebilirim.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %45, kesinlikle katılıyorum 

%23). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise %8 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum 

%5, kesinlikle katılmıyorum %3). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların 

oranı ise %24 olarak görülmektedir.  

Grafik 38’de Öz Yeterlilik boyutunun 7. İfadesi olan “Evde sabitlenmesi 

gereken eşyaları sabitleyebilirim.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 38: Öz Yeterlilik 7. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin %69’u  “Evde sabitlenmesi gereken eşyaları 

sabitleyebilirim.” ifadesine katılmaktadır(katılıyorum %45, kesinlikle katılıyorum 

%24). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise %9 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum 

%4, kesinlikle katılmıyorum %5). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların 

oranı ise %22 olarak görülmektedir.  

Grafik 39’da Öz Yeterlilik boyutunun 8. İfadesi olan “Basit düzeyde olsa dahi 

arama-kurtarma yapamam.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 
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Grafik 39: Öz Yeterlilik 8. İfade 

Ankete katılan öğretmenlerin %62’si  “Basit düzeyde olsa dahi arama-kurtarma 

yapamam.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %31, kesinlikle katılmıyorum 

%31). Bu ifadeye katılanların oranı ise  %13 olarak belirtilmektedir(katılmıyorum %9, 

kesinlikle katılmıyorum %4). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı 

ise %25 olarak görülmektedir.  

Grafik 40’da Öz Yeterlilik boyutunun 8. İfadesi olan “Depremden korunmak 

için yaşadığım evde/binada güvenli yer belirleyebilirim.” ifadesine verilen cevaplar 

yer almaktadır. 

 

Grafik 40: Öz Yeterlilik 9. İfade 
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Ankete katılan öğretmenlerin %67’si “Depremden korunmak için yaşadığım 

evde/binada güvenli yer belirleyebilirim.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %39, 

kesinlikle katılıyorum %28). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise %9 olarak 

belirtilmektedir (katılmıyorum %4, kesinlikle katılmıyorum %5). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %24 olarak görülmektedir.  

2.4.2. ÖĞRENCİ ANKETLERİ 

2.4.2.1 Demografik Özellikler 

Araştırmaya katılan Gebze Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet liselerinde 

eğitim alan 435 öğrencinin demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımları aşağıda 

yer alan tablolarda verilmiştir. 

Tablo 6’da araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf bilgileri gösterilmektedir. 

Tablo 6: Katılımcıların Demografik Özellikleri (Sınıf) 

 Frekans Yüzde % 

Yaş 9. Sınıf 201 46 

10. Sınıf 152 35 

11. Sınıf 82 19 

Toplam 435 100 

 

Ankete katılanların %46’sı (201 kişi) 9. sınıf, %35’i (152 kişi) 10. sınıf ve %19’ u 

(82 kişi) ise 11. Sınıfta eğitimine devam etmektedir. 

 

Tablo 7’de araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet bilgileri gösterilmektedir. 

Tablo 7: Katılımcıların Demografik Özellikleri (Cinsiyet) 

 Frekans Yüzde % 

Cinsiyet Kadın 160 36,78 

Erkek 275 63,22 

Toplam 435 100 

 

Ankete katılanların %36,78’ i (160 kişi) kadın, geriye kalan %62,22’ si ise (275 kişi) 

erkektir. 

Tablo 8’de araştırmaya katılan öğrencilerin aile eğitim durumları ile ilgili 

bilgileri gösterilmektedir. 
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Tablo 8: Katılımcıların Demografik Özellikleri (Aile Eğitim Durumu) 

 Frekans Yüzde % 

Baba Okuryazar 9 2,07 

İlkokul 102 23,45 

Ortaokul 98 22,53 

Lise 147 33,79 

Üniversite 79 18,16 

Toplam 435 100 

Anne Okuryazar 13 2,99 

İlkokul 149 34,25 

Ortaokul 105 24,14 

Lise 116 26,67 

Üniversite 52 11,95 

Toplam  100 

 

Ankete katılanların öğrencilerin baba eğitim durumları değerlendirildiğinde; babaların 

%18,16’sı Üniversite (79 kişi), %33,79’u Lise (147 kişi), %22,53’ü Ortaokul (98 kişi), 

%23,45’i İlkokul (102 kişi) ve %2,07’si ise Okuryazardır (9 kişi). Anne eğitim 

durumları değerlendirildiğinde; annelerin %11,95’i Üniversite (52 kişi), %26,67’si 

Lise (116 kişi), %24,14’ü Ortaokul (105 kişi), %34,25’i İlkokul (149 kişi) ve %2,99’u 

ise Okuryazardır (13 kişi). 

Ankete katılan öğrencilerin “Daha önce afet yaşadınız mı?” sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımı Grafik 41’de görülmektedir. 

 

Grafik 41: Afet Yaşama Durumu 
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Ankete katılan öğrencilerin daha önce afet yaşama durumları ile ilgili cevapları 

göz önüne alındığında; %89’u daha önce herhangi bir afet yaşamazken %11’i ise daha 

önce bir afet yaşadığı görülmektedir. 

Ankete katılan öğrencilerin “Afet sırasında can kaybı yaşadınız mı?” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımı Grafik 42’de görülmektedir. 

 

Grafik 42: Afet Sırasında Can Kaybı Yaşama Durumu 

Ankete katılan öğrencilerin %98’i (428 kişi) daha önce yaşadığı afetlerde 

herhangi bir can kaybı yaşamadığını belirtirken %2’si (7 kişi) ise can kaybı yaşadığını 

belirtmektedir.  

Ankete katılan öğrencilerin “Acil durumlara/Afetlere yeterince hazır mısınız?” 

sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 43’de görülmektedir. 
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Grafik 43: Acil Durumlara Hazırlık 

Ankete göre öğrencilerin %61’i (267 kişi) olabilecek bir acil durum ya da afete 

karşı kendisini hazır hissetmezken %39’u ise acil durum ya da afetlere hazır olduğunu 

belirtmektedir.   

Ankete katılan öğretmenlerin “Evinizde acil durum / afet çantanız var mı?” 

sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 44’de görülmektedir. 

 

Grafik 44: Acil Durum Çantası 

168; 39%

267; 61%

Acil durumlara/Afetlere yeterince hazır mısınız?

Evet Hayır

126; 29%

309; 71%

Evinizde acil durum / afet çantanız var mı? 

Evet Hayır
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Ankete katılan öğrencilerin sadece %29’unun (126 kişi) evinde acil durum / afet 

çantası varken %71’inde (309 kişi) ise bir acil durum ya da afet çantası bulunmadığı 

görülmektedir.  

Ankete katılan öğrencilerin “Acil durumlar / afetler konusunda herhangi bir 

eğitim aldınız mı?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 45’de 

görülmektedir. 

 

Grafik 45: Eğitim Alma Durumu 

Ankete katılan öğrencilerin %65’i (284 kişi) acil durumlar veya afet konusunda 

bir eğitim almışken, %35’i (151 kişi) ise bu konuda herhangi bir eğitim almadığını 

belirtmektedir.   

Ankete katılan öğretmenlerin “Acil Durumlar / Afetler konusunda hangi 

eğitimleri aldınız?” Sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 46’da 

görülmektedir. 

284; 65%

151; 35%

Acil durumlar / afetler konusunda herhangi bir eğitim 
aldınız mı? 

Evet Hayır
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Grafik 46: Alınan Eğitimlerin Dağılımı 

Ankete katılan öğrencilerin afet ya da acil durum konusunda aldıkları eğitimler 

değerlendirildiğinde; büyük çoğunluğu olan %89’unun (253 kişi) okulda eğitim aldığı 

görülmektedir. Diğer alınan eğitimler ise; %7 (19 kişi) internet, %1 (4 kişi) 

Televizyon, , %2 (5 kişi) arkadaş ve %1 (3 kişi) ise bunların dışında diğer eğitimleri 

almışlardır.  

Ankete katılan öğretmenlerin “Herhangi bit afet tatbikatına katıldınız mı?” 

sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 47’de görülmektedir. 

  

Grafik 47: Afet Tatbikatına Katılma Durumu 

4; 1%

253; 89%

19; 7%
3; 1% 5; 2%

Eğitimlerin Alınma Yeri

Televizyon Okul İnternet Arkadaş Diğer

376; 86%

59; 14%

Herhangi bit afet tatbikatına katıldınız mı?

Evet Hayır
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Ankete katılan öğrencilerin %86’sının (376 kişi) afet tatbikatına katıldığı 

%14’unun (59 kişi) ise bir afet tatbikatına katılmadığı görülmektedir.  

Ankete katılan öğretmenlerin “Yaşadığınız Bölgenin afet riski ile ilgili bilginiz 

var mı?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 48’de görülmektedir. 

 

Grafik 48: Afet Riski Bilgisi Durumu 

2.4.2.2. Afete Hazırlık Ölçeği Sorularının Değerlendirilmesi 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin afete hazırlık durumlarını ölçmek 

için uygulanan ankete verdikleri cevaplar yer almaktadır. Afete hazırlık ölçeği 6 alt 

boyuttan oluşmakta olup bu boyutlar; algılanan duyarlılık, algılanan ciddiyet, 

algılanan yarar, algılanan engeller, eyleme geçiriciler ve öz yeterlilikten oluşmaktadır. 

Sorular 5’li likert tarzında (1=Kesinlikle Katılmıyorum; 2=Katılmıyorum; 

3=Kararsızım; 4=Katılıyorum; 5=Kesinlikle Katılıyorum) hazırlanmıştır. 

Algılanan Duyarlık  

Algılanan duyarlılık 7 ifade ile ölçülmektedir. Bu sorulara öğrencilerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmeler aşağıda her bir ifade grafikler halinde 

verilmektedir. 

301; 69%

134; 31%

Yaşadığınız Bölgenin afet riski ile ilgili bilginiz var mı?

Evet Hayır
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Grafik 49’da Algılanan Duyarlılığın 1. İfadesi olan “Önümüzdeki birkaç yıl 

içinde Acil durum/Afet yaşama ihtimalim çok yüksektir.” ifadesine verilen cevaplar 

yer almaktadır. 

 

Grafik 49: Algılanan Duyarlılık 1. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu olan %56’sı “Önümüzdeki birkaç 

yıl içinde Acil durum/Afet yaşama ihtimalim çok yüksektir” ifadesine 

katılmaktadır(katılıyorum%33, kesinlikle katılıyorum %23). Yine bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise %11 olarak belirtilmektedir(katılmıyorum %6, kesinlikle 

katılmıyorum %5). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %33 

olarak görülmektedir.  

Grafik 50’de Algılanan Duyarlılığın 2. İfadesi olan “Yaşamımın herhangi bir 

döneminde Acil durum/Afet yaşayacağımı göz önünde bulundururum.” ifadesine 

verilen cevaplar yer almaktadır. 

20; 5%
26; 6%

145; 33%

142; 33%

102; 23%

Algılanan Duyarlılık 1. İfadesi

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 50: Algılanan Duyarlılık 2. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu olan %72’si “Yaşamımın herhangi 

bir döneminde Acil durum/Afet yaşayacağımı göz önünde bulundururum” ifadesine 

katılmaktadır(katılıyorum%32, kesinlikle katılıyorum %40). Yine bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise  %10 olarak belirtilmektedir (kesinlikle katılmıyorum %4, 

katılmıyorum %6). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %18 

olarak görülmektedir.  

Grafik 51’de Algılanan Duyarlılığın 3. İfadesi olan “Acil durumlara/Afetlere 

hazırlıkta bina dayanıklılığını artırmak benim için önemlidir.” ifadesine verilen 

cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 51: Algılanan Duyarlılık 3. İfade 

18; 4%
24; 6%

80; 18%

175; 40%

138; 32%

Algılanan Duyarlılık 2. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

17; 4%
24; 6%

54; 12%

145; 33%

195; 45%

Algılanan Duyarlılık 3. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum



43 
 

Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu olan %78’i “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlıkta bina dayanıklılığını artırmak benim için önemlidir.” 

ifadesine katılmaktadır (katılıyorum%33, kesinlikle katılıyorum %45). Yine bu 

ifadeye katılmayanların oranı ise %10 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum %6, 

kesinlikle katılmıyorum %4). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı 

ise %12 olarak görülmektedir.  

Grafik 52’de Algılanan Duyarlılığın 4. İfadesi olan “Acil durumlara/Afetlere 

hazırlıkta acil durum/afet çantası hazırlamayı önemsemem.” ifadesine verilen cevaplar 

yer almaktadır. 

 

Grafik 52: Algılanan Duyarlılık 4. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu olan %758’i “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlıkta acil durum/afet çantası hazırlamayı önemsemem.” 

ifadesine katılmamaktadır(katılmıyorum %21, kesinlikle katılmıyorum %37). Bu 

ifadeye katılanların oranı ise %16 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %13, kesinlikle 

katılıyorum %13). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %16 

olarak görülmektedir.  

Grafik 53’de Algılanan Duyarlılığın 5. İfadesi olan “Acil durum/Afet olursa bana bir 

şey olmaz.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

162; 37%

90; 21%

69; 16%

55; 13%

59; 13%

Algılanan Duyarlılık 4. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 53: Algılanan Duyarlılık 5. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu olan %65’i “Acil durum/Afet 

olursa bana bir şey olmaz.” ifadesine katılmamaktadır(katılmıyorum %17, kesinlikle 

katılmıyorum %48). Bu ifadeye katılanların oranı ise %15 olarak 

belirtilmektedir(katılıyorum %5, kesinlikle katılıyorum %10). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %20 olarak görülmektedir.  

Grafik 54’de Algılanan Duyarlılığın 6. İfadesi olan “Yakın çevrem ile acil 

durumlarda/afetlerde gerekli acil iletişim numaraları hakkında konuşurum.” ifadesine 

verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 54: Algılanan Duyarlılık 6. İfade 

209; 48%

74; 17%

89; 20%

20; 5%

43; 10%

Algılanan Duyarlılık 5. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

42; 10%

61; 14%

138; 32%

127; 29%

67; 15%

Algılanan Duyarlılık 6. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Ankete katılan öğrencilerin  %44’ü “Yakın çevrem ile acil durumlarda/afetlerde 

gerekli acil iletişim numaraları hakkında konuşurum.” ifadesine 

katılmamaktadır(katılmıyorum %29, kesinlikle katılmıyorum %15). Bu ifadeye 

katılanların oranı ise  %24 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %14, kesinlikle 

katılıyorum %10). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %32 

olarak görülmektedir.  

Grafik 55’de Algılanan Duyarlılığın 7. İfadesi olan “Evdeki sabitlenebilecek 

eşyaları sabitlemeyi gereksiz buluyorum.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

 

Grafik 55: Algılanan Duyarlılık 7. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu olan %78’i “Yakın çevrem ile acil 

durumlarda/afetlerde gerekli acil iletişim numaraları hakkında konuşurum.” ifadesine 

katılmamaktadır (katılmıyorum %20, kesinlikle katılmıyorum %58). Bu ifadeye 

katılanların oranı ise %10 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %4, kesinlikle 

katılıyorum %6). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %12 olarak 

görülmektedir.  

Algılanan Ciddiyet 

Algılanan ciddiyet 3 ifade ile ölçülmektedir. Bu sorulara öğrencilerin verdikleri 

cevaplar ve değerlendirmelerle ilgili her bir ifade aşağıda grafikler halinde 

verilmektedir. 

251; 58%

88; 20%

51; 12%

20; 4%
25; 6%

Algılanan Duyarlılık 7. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 56’da Algılanan Ciddiyetin 1. İfadesi olan “Acil durum/Afet yaşama 

ihtimalini düşünmek beni korkutur.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 56: Algılanan Ciddiyet 1. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %49’u “Acil durum/Afet yaşama ihtimalini 

düşünmek beni korkutur.” ifadesine katılmaktadır(katılıyorum %27, kesinlikle 

katılıyorum %22). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise %27 olarak belirtilmektedir 

(katılmıyorum %12, kesinlikle katılmıyorum %15). Bu ifadenin gerçekleşmesinde 

kararsız olanların oranı ise %24 olarak görülmektedir.  

Grafik 57’de Algılanan Ciddiyetin 2. İfadesi olan “Acil durum/Afet yaşarsam 

hayatımda hiçbir şey değişmeyecek.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

65; 15%

53; 12%

103; 24%
118; 27%

96; 22%

Algılanan Ciddiyet 1. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 57: Algılanan Ciddiyet 2. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu, %61’i, “Acil durum/Afet 

yaşarsam hayatımda hiçbir şey değişmeyecek.” ifadesine katılmamaktadır 

(katılmıyorum %25, kesinlikle katılmıyorum %36). Bu ifadeye katılanların oranı ise 

%15 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %7, kesinlikle katılıyorum %8). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %24 olarak görülmektedir.  

Grafik 58’de Algılanan Ciddiyetin 3. İfadesi olan “Acil durumlar/Afetler 

sonucunda ölmekten korkarım.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 58: Algılanan Ciddiyet 3. İfade 

158; 36%

110; 25%

103; 24%

28; 7%

36; 8%

Algılanan Ciddiyet 2. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

89; 20%

35; 8%

86; 20%
103; 24%

122; 28%

Algılanan Ciddiyet 3. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Ankete katılan öğrencilerin %52’si “Acil durumlar/Afetler sonucunda ölmekten 

korkarım.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %24, kesinlikle katılıyorum %28). Bu 

ifadeye katılmayanların oranı ise %28 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum %8, 

kesinlikle katılmıyorum %20). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı 

ise %20 olarak görülmektedir.  

Algılanan Yarar 

Algılanan yarar boyutu 3 ifade ile ölçülmektedir. Bu sorulara öğrencilerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmelerle ilgili her bir ifade aşağıda grafikler halinde 

verilmektedir. 

Grafik 59’da Algılanan Yararın 1. İfadesi olan “Acil durumlara/Afetlere bireysel 

hazırlık yapmak acil durumlar/afetler sonrası ölüm riskini azaltabilir.” ifadesine 

verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 59: Algılanan Yarar 1. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %69’u “Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık 

yapmak acil durumlar/afetler sonrası ölüm riskini azaltabilir.” ifadesine katılmaktadır 

(katılıyorum %32, kesinlikle katılıyorum %37). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise 

%11 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum %5, kesinlikle katılmıyorum %6). Bu 

ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %20 olarak görülmektedir.  

25; 6%
23; 5%

88; 20%

139; 32%

160; 37%

Algılanan Yarar 1. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 60’da Algılanan Yararın 2. İfadesi olan “Acil durumlara/Afetlere bireysel 

hazırlık yapmam aile bireylerimi de koruyacaktır.” ifadesine verilen cevaplar yer 

almaktadır. 

 

Grafik 60: Algılanan Yarar 2. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %56’sı “Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık 

yapmam aile bireylerimi de koruyacaktır.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %27, 

kesinlikle katılıyorum %29). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise  %23 olarak 

belirtilmektedir (katılmıyorum %14, kesinlikle katılmıyorum %9). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %21 olarak görülmektedir.  

Grafik 61’de Algılanan Yararın 3. İfadesi olan “Acil durumlara/Afetlere hazırlık 

yapmak acil durumlarda/afetlerde ihtiyaçlarıma karşılık verecektir.” ifadesine verilen 

cevaplar yer almaktadır. 

38; 9%

60; 14%

93; 21%

116; 27%

128; 29%

Algılanan Yarar 2. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 61: Algılanan Yarar 3. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu olan (katılıyorum %37, kesinlikle 

katılıyorum %37) %74’ü “Acil durumlara/Afetlere hazırlık yapmak acil 

durumlarda/afetlerde ihtiyaçlarıma karşılık verecektir.” ifadesine katılmaktadır. Bu 

ifadeye katılmayanların oranı ise (katılmıyorum %5, kesinlikle katılmıyorum %4) %9 

olarak belirtilmektedir. Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %17 

olarak görülmektedir.  

Algılanan Engeller 

Algılanan engeller boyutu 6 ifade ile ölçülmektedir. Bu sorulara öğrencilerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmelere dair her bir ifade aşağıda grafikler halinde 

verilmektedir. 

Grafik 62’de Algılanan Engeller boyutunun 1. İfadesi olan “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlık yapmaktan çok daha önemli sorumluluklarım var.” 

ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

17; 4%
22; 5%

76; 17%

160; 37%

160; 37%

Algılanan Yarar 3. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 62: Algılanan Engeller 1. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %54’ü “Acil durumlara/Afetlere hazırlık yapmak 

acil durumlarda/afetlerde ihtiyaçlarıma karşılık verecektir.” ifadesine katılmamaktadır 

(katılmıyorum %32, kesinlikle katılmıyorum %22). Bu ifadeye katılanların oranı ise 

%19 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %9, kesinlikle katılıyorum %10). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %27 olarak görülmektedir.  

Grafik 63’de Algılanan Engeller boyutunun 2. İfadesi olan “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlık yapmak için yeterli param yok.” ifadesine verilen cevaplar 

yer almaktadır. 

 

Grafik 63: Algılanan Engeller 2. İfade 

96; 22%

137; 32%
116; 27%

41; 9%

45; 10%

Algılanan Engeller 1. İfadesi

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

136; 31%

115; 27%

82; 19%

45; 10%

57; 13%

Algılanan Engeller 2. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu olan  %58’i “Acil 

durumlara/Afetlere hazırlık yapmak için yeterli param yok.” ifadesine 

katılmamaktadır (katılmıyorum %27, kesinlikle katılmıyorum %31). Bu ifadeye 

katılanların oranı ise  %23 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %10, kesinlikle 

katılıyorum %13). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %19 

olarak görülmektedir.  

Grafik 64’de Algılanan Engeller boyutunun 3. İfadesi olan “Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmak çok fazla zamanımı alır.” ifadesine 

verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 64: Algılanan Engeller 3. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %56’sı “Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık 

yapmak çok fazla zamanımı alır.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %31, 

kesinlikle katılmıyorum %25). Bu ifadeye katılanların oranı ise  %19 olarak 

belirtilmektedir (katılıyorum %10, kesinlikle katılıyorum %9). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %25 olarak görülmektedir.  

Grafik 65’de Algılanan Engeller boyutunun 4. İfadesi olan “Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmak için yeterli bilgim yok.” ifadesine verilen 

cevaplar yer almaktadır. 

110; 25%

134; 31%

107; 25%

45; 10%

38; 9%

Algılanan Engeller 3. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 65: Algılanan Engeller 4. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin  %51’i “Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık 

yapmak için yeterli bilgim yok.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %23, 

kesinlikle katılmıyorum %28). Bu ifadeye katılanların oranı ise  %23 olarak 

belirtilmektedir (katılıyorum %15, kesinlikle katılıyorum %8). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %26 olarak görülmektedir.  

Grafik 66’da Algılanan Engeller boyutunun 5. İfadesi olan “Kaderimde Acil 

durumlarda/Afetlerde ölmek varsa ölürüm.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

 

Grafik 66: Algılanan Engeller 5. İfade 

124; 28%

99; 23%
112; 26%

67; 15%

33; 8%

Algılanan Engeller 4. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

102; 24%

52; 12%

106; 24%

56; 13%

119; 27%

Algılanan Engeller 5.İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Ankete katılan öğrencilerin %40’ı “Kaderimde Acil durumlarda/Afetlerde 

ölmek varsa ölürüm.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %13, kesinlikle 

katılıyorum %27). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise  %36 olarak belirtilmektedir 

(katılmıyorum %12, kesinlikle katılmıyorum %24). Bu ifadenin gerçekleşmesinde 

kararsız olanların oranı ise %24 olarak görülmektedir.  

Grafik 67’de Algılanan Engeller boyutunun 6. İfadesi olan “Aile için afet 

planının anlaşılması zordur.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 67: Algılanan Engeller 6. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin  %48’i “Aile için afet planının anlaşılması zordur.” 

ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %25, kesinlikle katılmıyorum %23). Bu 

ifadeye katılanların oranı ise %15 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %10, kesinlikle 

katılıyorum %5). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %37 olarak 

görülmektedir.  

Eyleme Geçiriciler 

Eyleme Geçiriciler boyutu 5 ifade ile ölçülmektedir. Bu boyutta öğrencilerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmelerle ilgili her bir ifade aşağıda grafikler halinde 

verilmektedir. 

98; 23%

110; 25%
159; 37%

44; 10%

24; 5%

Algılanan Engeller 6. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 68’da Eyleme Geçiriciler boyutunun 1. İfadesi olan “Aile üyelerim Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni 

bilgilendirmezler.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 68: Eyleme Geçiriciler 1. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %56’sı “Aile üyelerim Acil durumlara/Afetlere 

bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni bilgilendirmezler.” ifadesine 

katılmamaktadır (katılmıyorum %24, kesinlikle katılmıyorum %32). Bu ifadeye 

katılanların oranı ise  %22 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %13, kesinlikle 

katılıyorum %9). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %22 olarak 

görülmektedir.  

Grafik 69’da Eyleme Geçiriciler boyutunun 2. İfadesi olan “Arkadaşlarım Acil 

durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni 

aydınlatırlar.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

139; 32%

107; 24%

94; 22%

55; 13%

40; 9%

Eyleme Geçiriciler 1. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 69: Eyleme Geçiriciler 2. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %39’u “Arkadaşlarım Acil durumlara/Afetlere 

bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni aydınlatırlar.” ifadesine 

katılmamaktadır (katılmıyorum %17, kesinlikle katılmıyorum %22). Bu ifadeye 

katılanların oranı ise  %37 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %26, kesinlikle 

katılıyorum %11). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %24 

olarak görülmektedir.  

Grafik 70’de Eyleme Geçiriciler boyutunun 3. İfadesi olan “Fikirlerine önem 

verdiğim insanlar acil durumlara/afetlere hazırlıklı olma konusunda beni 

yönlendirirler.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 70: Eyleme Geçiriciler 3. İfade 

96; 22%

74; 17%

105; 24%

113; 26%

47; 11%

Eyleme Geçiriciler 2. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

53; 12%

50; 11%

117; 27%
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59; 14%
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Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Ankete katılan öğrencilerin %50’si “Arkadaşlarım Acil durumlara/Afetlere 

bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni aydınlatırlar.” ifadesine 

katılmaktadır (katılıyorum %36, kesinlikle katılıyorum %14). Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise  %23 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum %11, kesinlikle 

katılmıyorum %12). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %14 

olarak görülmektedir.  

Grafik 71’de Eyleme Geçiriciler boyutunun 4. İfadesi olan “Acil durum/Afet 

konusundaki politikalar beni Acil Durumlar/Afetler konusunda hazırlıklı olmaya 

teşvik ederler.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 71: Eyleme Geçiriciler 4. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %55’i “Acil durum/Afet konusundaki politikalar 

beni Acil Durumlar/Afetler konusunda hazırlıklı olmaya teşvik ederler.” ifadesine 

katılmaktadır (katılıyorum %36, kesinlikle katılıyorum %19). Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise  %18 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum %10, kesinlikle 

katılmıyorum %8). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %27 

olarak görülmektedir.  

Grafik 72’de Eyleme Geçiriciler boyutunun 5. İfadesi olan “Kitapçıklar, 

gazeteler, broşürler beni yeterince bilgilendirmezler.” ifadesine verilen cevaplar yer 

almaktadır. 

36; 8%

42; 10%

115; 27%

158; 36%

84; 19%

Eyleme Geçiriciler 4. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 72: Eyleme Geçiriciler 5. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin  %38’i “Kitapçıklar, gazeteler, broşürler beni 

yeterince bilgilendirmezler.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %23, 

kesinlikle katılmıyorum %15). Bu ifadeye katılanların oranı ise  %31 olarak 

belirtilmektedir (katılıyorum %16, kesinlikle katılıyorum %15). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %30 olarak görülmektedir.  

Öz Yeterlilik 

Öz Yeterlilik boyutu 9 ifade ile ölçülmektedir. Bu bölümde öğrencilerin 

verdikleri cevaplar ve değerlendirmelere dair her bir ifade grafikler halinde aşağıda 

verilmektedir. 

Grafik 73’de Öz Yeterlilik boyutunun 1. İfadesi olan “Daha önce yaşadığım Acil 

durumlar/Afetler yüzünden, Acil durumlar/Afetler esnasında neler yapacağımı 

biliyorum.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

67; 15%

100; 23%

129; 30%

70; 16%

69; 16%

Eyleme Geçiriciler 5. Sorusu

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Grafik 73: Öz Yeterlilik 1. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %47’si “Daha önce yaşadığım Acil durumlar/Afetler 

yüzünden, Acil durumlar/Afetler esnasında neler yapacağımı biliyorum.” ifadesine 

katılmaktadır (katılıyorum %29, kesinlikle katılıyorum %18). Bu ifadeye 

katılmayanların oranı ise  %28 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum %13, kesinlikle 

katılmıyorum %15). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %25 

olarak görülmektedir.  

Grafik 74’de Öz Yeterlilik boyutunun 2. İfadesi olan “Temel ilk yardım 

uygulayabilirim.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 74: Öz Yeterlilik 2. İfade 

64; 15%

58; 13%

109; 25%

128; 29%

76; 18%

Öz Yeterlilik 1. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Öz Yeterlilik 2. İfade
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Ankete katılan öğrencilerin %40’ı “Temel ilk yardım uygulayabilirim.” 

ifadesine kararsızım olarak cevap vermiştir. Bu ifadeye katılmayanların oranı %35 

(katılmıyorum %13, kesinlikle katılmıyorum %22),  katılanların oranı ise (katılıyorum 

%12, kesinlikle katılıyorum %13) %25 olarak belirtilmektedir.  

Grafik 75’de Öz Yeterlilik boyutunun 3. İfadesi olan “Yangın söndürme cihazını 

kullanamam.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 75: Öz Yeterlilik 3. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin  %39’u “Yangın söndürme cihazını kullanamam.” 

ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %17, kesinlikle katılmıyorum %22). Bu 

ifadeye katılanların oranı ise  %31 olarak belirtilmektedir (katılıyorum %17, kesinlikle 

katılıyorum %15). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %29 

olarak görülmektedir.  

Grafik 76’da Öz Yeterlilik boyutunun 4. İfadesi olan “Mahallemde yaşayanlarla 

birlikte Acil durumlar/Afetler ile ilgili tahliye planı oluşturamam.” ifadesine verilen 

cevaplar yer almaktadır. 

94; 22%

74; 17%

127; 29%

74; 17%

66; 15%

Öz Yeterlilik 3. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum



61 
 

 

Grafik 76: Öz Yeterlilik 4. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %33’ü “Mahallemde yaşayanlarla birlikte Acil 

durumlar/Afetler ile ilgili tahliye planı oluşturamam.” ifadesine kararsızım olarak 

cevap vermiştir. Bu ifadeye katılmayanların oranı  %33 (katılmıyorum %15, kesinlikle 

katılmıyorum %18),  katılanların oranı ise  %34 olarak belirtilmektedir (katılıyorum 

%18, kesinlikle katılıyorum %16).  

Grafik 77’de Öz Yeterlilik boyutunun 5. İfadesi olan “Acil durum/Afet sonrası 

ihtiyacım olursa psikolojik destek almak için gerekli hizmete erişebilirim.” ifadesine 

verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 77: Öz Yeterlilik 5. İfade 
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Öz Yeterlilik 4. İfade
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42; 10%

43; 10%

115; 26%

128; 29%

107; 25%

Öz Yeterlilik 5. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum



62 
 

Ankete katılan öğrencilerin %54’ü “Acil durum/Afet sonrası ihtiyacım olursa 

psikolojik destek almak için gerekli hizmete erişebilirim.” ifadesine katılmaktadır 

(katılıyorum %29, kesinlikle katılıyorum %25). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise 

%20 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum %10, kesinlikle katılmıyorum %10). Bu 

ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %26 olarak görülmektedir.  

Grafik 78’de Öz Yeterlilik boyutunun 6. İfadesi olan “Yangın çıkmasına neden 

olacak tehlikeleri belirleyebilirim.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 78: Öz Yeterlilik 6. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %65’i “Yangın çıkmasına neden olacak tehlikeleri 

belirleyebilirim.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %35, kesinlikle katılıyorum 

%30). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise %14 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum 

%7, kesinlikle katılmıyorum %7). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların 

oranı ise %21 olarak görülmektedir.  

Grafik 79’da Öz Yeterlilik boyutunun 7. İfadesi olan “Evde sabitlenmesi 

gereken eşyaları sabitleyebilirim.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

29; 7%

33; 7%

92; 21%

152; 35%

129; 30%

Öz Yeterlilik 6. İfade

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum



63 
 

 

Grafik 79: Öz Yeterlilik 7. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %57’si “Evde sabitlenmesi gereken eşyaları 

sabitleyebilirim.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %31, kesinlikle katılıyorum 

%26). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise) %20 olarak belirtilmektedir 

(katılmıyorum %13, kesinlikle katılmıyorum %7. Bu ifadenin gerçekleşmesinde 

kararsız olanların oranı ise %23 olarak görülmektedir.  

Grafik 80’de Öz Yeterlilik boyutunun 8. İfadesi olan “Basit düzeyde olsa dahi 

arama-kurtarma yapamam.” ifadesine verilen cevaplar yer almaktadır. 

 

Grafik 80: Öz Yeterlilik 8. İfade 
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Ankete katılan öğrencilerin %53’ü “Basit düzeyde olsa dahi arama-kurtarma 

yapamam.” ifadesine katılmamaktadır (katılmıyorum %23, kesinlikle katılmıyorum 

%30). Bu ifadeye katılanların oranı ise %16 olarak belirtilmektedir (katılmıyorum 

%11, kesinlikle katılmıyorum %5). Bu ifadenin gerçekleşmesinde kararsız olanların 

oranı ise %31 olarak görülmektedir.  

Grafik 81’de Öz Yeterlilik boyutunun 8. İfadesi olan “Depremden korunmak 

için yaşadığım evde/binada güvenli yer belirleyebilirim.” ifadesine verilen cevaplar 

yer almaktadır. 

 

Grafik 81: Öz Yeterlilik 9. İfade 

Ankete katılan öğrencilerin %65’i “Depremden korunmak için yaşadığım 

evde/binada güvenli yer belirleyebilirim.” ifadesine katılmaktadır (katılıyorum %32, 

kesinlikle katılıyorum %33). Bu ifadeye katılmayanların oranı ise  %12 olarak 

belirtilmektedir (katılmıyorum %7, kesinlikle katılmıyorum %5). Bu ifadenin 

gerçekleşmesinde kararsız olanların oranı ise %23 olarak görülmektedir.  

 

 

 

 

28; 7%
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4. SONUÇLAR  

Yıkıcı etkisini en ani hissettiğimiz deprem, sel ve yangın başta olmak üzere 

ülkemizde ve dünyada birçok afet meydana gelmekte ve can kayıplarına, 

yaralanmalara ve maddî hasarlara neden olmaktadır. Bunların yanı sıra bireylerin ve 

toplumun psikolojisi de olumsuz etkilenmekte ve bireylerin günlük yaşamı, iş ve okul 

hayatında ciddi sorunlar meydana gelmektedir. Doğrudan ve dolaylı, olumsuz birçok 

etkisi olan afetler her an meydana gelebileceği için, bunlar yaşanmadan önce gerekli 

tedbirlerin alınması olası bir afet durumunda oluşabilecek maddi ve manevi hasar 

miktarını en aza indirecektir. Bunun için öncelikle afet bilincinin kazanılması ve afet 

tedbirlerinin alınması için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde gerekli eylemlerin 

alınması gerekmektedir.  

AFAD’ın Türkiye’de meydana gelen doğa kaynaklı afetleri kayıt altına alarak 

çıkardığı afet risk haritasına göre, geçen yıl 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 

16 kar ve tipi, 39 heyelan meydana geldiği belirtilmektedir. Yine AFAD’ın raporuna 

göre geçen yıl ülkemizde 23 bin 753 deprem meydana gelmiştir (Web 1, 2022).  

Bu doğrultuda elinizdeki çalışmada deprem riski oldukça yüksek ve 

bünyesindeki kimya gibi sanayi kollarının çok olmasının etkisiyle yangın gibi çeşitli 

afetlerin de yaşanma olasılığının yüksek olduğu bir sanayi bölgesi olan Gebze’deki 

çeşitli devlet liselerinde görevli 227 öğretmen ve 435 lise öğrencisine anket 

uygulanmıştır. Bu anketle öğretmenlerin ve öğrencilerin, afete hazırlık ve bilinç 

düzeyleri, afet ile ilgili deneyimleri ve alınabilecek tedbirlere dair bilgi düzeyleri 

anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Afet gibi hayati bir konuda deneyim sahibi olmak bireylerin bu konuda eyleme 

geçme eğilimini de etkilemektedir. Bu yüzden katılımcılara daha önce herhangi bir 

afet yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş ve öğretmen katılımcıların büyük çoğunluğunun 

bu soruyu olumlu yanıtladığı, öğrenci katılımcıların ise büyük çoğunluğunun daha 

önce herhangi bir afet yaşamadığı tespit edilmiştir. Bu durumda öğrenci katılımcıların 

yaş ortalamasının düşük olmasının etkisi olsa da genel olarak öğrencilerde afetin 

bilinirliği dolayısıyla bilinci daha düşük düzeydedir. Ancak öğretmen katılımcıların da 

öğrenci katılımcıların da büyük çoğunluğu kendilerini herhangi bir acil durum veya 

afete karşı hazır hissetmemektedirler. Bu durum, afetlere karşı hazırlık düzeyimizin 

yeterince yüksek olmadığını ortaya koymaktadır. Nitekim öğrenci ve öğretmen 
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grubunun her ikisinde de katılımcıların büyük çoğunluğu deprem veya acil durum 

çantası hazırlamadıklarını belirtmiştir.   

Tedbirsiz yakalanılan bir afet, tedbir ve hazırlık gerçekleştirilerek yaşanılan bir 

afetten çok daha yıkıcı olacaktır. Bu yüzden, yükseköğretimde çeşitli türev 

programları bulunan “Acil Durum ve Afet Yönetimi” gibi dersler lise müfredatlarına 

eklenmeli ve bu derslerde çanta hazırlığı gibi uygulamalar, en az teorik bilgiler kadar 

altı çizilerek ve her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenilerek gerçekleştirilmelidir. Bu 

çalışmanın ortaya koyduğu tuhaf bir çelişki, öğretmen ve öğrenci katılımcıların büyük 

çoğunluğunun önümüzdeki birkaç yıl içinde acil durum/afet yaşama olasılığının çok 

yüksek olduğunu ve yaşamlarının herhangi bir döneminde acil durum/afet 

yaşayacaklarını göz önünde bulundurduğunu beyan etmesi, ancak azınlığın afet 

çantası hazırlamış olduğudur. Bu noktada eyleme geçirici teşvik unsurları devreye 

sokulmalıdır. Örneğin öğrencilere deprem çantası ya da deprem çantasına konabilecek 

bir malzeme hediye etmek, “Acil Durum ve Afet Yönetimi” gibi bir derste, hatta iş 

eğitimi gibi derslerde deprem çantası tasarlamak ve üretmek, bunları kazanca 

çevirmek gibi birtakım eylemler afet çantasını yaygınlaştırabilir. Afet çantasının 

nereye konulması gerektiği ve afet ortamında yanına almayı unutmamak için neler 

yapılabileceği üzerinde tartışılabilir. 

Ankete katılan öğretmen ve öğrencilerin çoğunluğu acil durumlar ya da afetler 

konusunda eğitim aldıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin geneli bu eğitimleri okulda 

aldıklarını belirtmişlerdir. Ancak, 1999 Büyük Marmara Depremi’nin gece vakti, 

insanların çoğunun evlerinde uykudayken yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda, 

okul dışında da eğitimlerin verilmesi, evlerde ve apartmanlarda tatbikatların yapılması 

büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, eğitim aldıklarını belirttikleri halde çoğu katılımcı 

afet çantası hazırlamadığına göre eğitimlerin içeriği zenginleştirilmeli ve yukarıda 

değinildiği gibi bireyleri eyleme geçirecek yollar araştırılmalıdır. 

Ankette yer alan önemli sorulardan “Temel ilk yardım uygulayabilirim” 

ifadesine hem öğretmenlerin büyük çoğunluğu olan %64’ü, (Kararsızım %34, 

katılmıyorum %15, Kesinlikle Katılmıyorum %15), hem de öğrencilerin %75’i, 

(Kararsızım %40, Katılmıyorum %13, Kesinlikle katılmıyorum %22) maalesef yeterli 

düzeyde olmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin %54, öğrencilerin ise %65’i eğitim 

aldıklarını belirtmiş olmalarına rağmen büyük çoğunluğunun özellikle afetler 

sonrasında yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı 
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sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini 

önleyebilmek amacı ile olay yerinde afetzedeye müdahale edebilecek ilk yardım 

uygulanmasında istenilen düzeyde olmadıkları görülmektedir. Bu nedenle eğitimin 

önemi ve gerekliliği konusunda yeterli bilicin oluşması önemlidir. 

Bu çalışma henüz bir ön rapor niteliğinde olup, yapılacak kıyaslamalı analizler 

ile farklı sonuçlara da ulaşılabilecektir. Araştırma afet konusunda çalışan yöneticilere, 

uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik durum tespiti sunmaktadır. Bu konuda 

devletimizin yaptığı çok sayıda faaliyetin bulunduğu da göz önüne alındığında, 

özellikle var olan eğitimlere ulaşmada, istenilen düzeyde, birey ve toplum açısından 

temel afet bilinci ve afete hazırlık konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşmak ve 

gerekli önlemlerin alınması yerinde olacaktır. 
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