
 

     6 Şubat tarihinde meydana gelen ve tüm toplumu derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle
yaşamlarını kaybedenlere Tanrıdan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Adil Yaşam projesi amaçlarını gerçekleştirme yolunda ana taşıyıcı olarak tanımladığımız “afetler” güzel
yurdumuzun tartışmaya kapalı gerçeklerinin başında geliyor. Afetler nedeniyle oluşabilecek zararların
azaltılması ise birincil önceliğimiz. Bu konuda (tıklayın) adresindeki eBeyin Fırtınası’nda üretilmiş bulunan
fikirleri, 6 Şubat depremindeki gözlemlerimiz doğrultusunda güncellemeye başladık. Sizlerden gelebilecek
fikirler doğrultusunda sürekli güncellemeye de devam edeceğiz. Yeni oluşan fikirlerle birlikte eBeyin
Fırtınası sonuçlarını şu adresten erişebilirsiniz (tıklayın).
  Deprem öncesinde 4 şubat’ta, Adil Yaşam paydaşlarımızdan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen
“İkinci Yüzyıl İktisat Kongresi”nin, “Geleceği Görüyoruz” adlı çalışma grubunun bir tam günlük çalışmasına
katıldık. Adil Yaşam® grubunun görüşlerini içeren bir belgeyi de çalışma grubuna sunduk. (Tıklayın)
adresinden okuyabilirsiniz.
Tüm yurttaşlarımızın acılarını paylaşırken, ileriye dönük en akılcı tutumun “ne yapmalı ve de ne
yapmaMAlı konusunda düşünceler üretmek ve bunları yaşama geçirmek olacağı” düşüncemizi de sizlerle
paylaşmak isteriz.
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AFET ZARARLARINI AZALTMAK: NASIL? 

Bazı gerçekleri değiştiremezsiniz, ama sonuçlarından korunabilirsiniz; aynen beklenen İstanbul Depremi,
gelecek yaz dönemi orman yangınları ya da sel baskınları gerçeğinde olduğu gibi.

Bu kitapçık Alışkanlıkları Değiştirme ve Dayanışma araçlarının birlikte kullanılarak afet zararlarının nasıl
azaltılabileceğini tariflemektedir. Önerilen yöntemin özeti: Afet zararlarının kök sebeplerinden birisi olan
yanlış alışkanlıkları değiştirip, önleyici yeni alışkanlıklar edinmek!

Yani, afet öncesinde, sırasında ve de sonrasında ortaya çıkabilecek çeşitli durumlarla başa çıkabilecek
alışkanlıklara sahip olmak.

Mesela yangın söndürme tüpünü kullanma alışkanlığına sahip olmamak veya basit ilk yardım bilmemek
ya da bir depremin hemen başlangıcında ilk yapılması gerekenleri hatırlamak için önceden alıştırma
yapmamış olmak gibi.

El yıkamanın hastalıkların en az yarısını önlemesine benzer şekilde, afetin yıkıcılığını en az zararla
atlatabilmenin yolu, bazı alışkanlıkların kazanılması ya da kazanılmış bazılarının değiştirilmesi; bunun
için de kültürümüzün temel taşlarından birisi olan çevremizle dayanışmayı kullanmak gerekiyor.
Burada yeni sayılabilecek olan, “alışkanlıkları kazanmak da değiştirmek de zordur” inancını aşabilecek şu
yöntemdir: 

Kişilerin kazanmak veya değiştirmek istedikleri alışkanlıkları için, kendilerinin belirleyecekleri ve
uymadıkları takdirde kendilerini zorlayacak bir taahhütte bulunmaları ve bu yolda çevrelerindeki
güvendikleri kişilerle dayanışmaları!

Alışkanlıkları değiştirme yöntemleri için tıklayınız

https://drive.google.com/file/d/1eGJsOOS0V_P0amZOkKdEyTDH8izb7w3a/view
https://adilyasam.net/afet-zararlarini-azaltmak-bolum-i/


BNGV  bünyesinde kurulan,  Depreme Hazırlık Çalışma Grubunun değerlendirme ve
önerisi:

Değerlendirme:
Marmara Fayındaki kırılma ile oluşacak ve İstanbul’da da 9-10 şiddetinde hissedileceği
beklenen depremin büyüklüğü 7,0 ile 7,4 arasında olacaktır. Bu depremin önümüzdeki 50
yıl içinde olmaması ihtimali, %10’dan az olmakla birlikte sıfır da değildir. Başka bir ifade
ile, beklenen depremin ne zaman olacağını bilmek söz konusu değildir, ne zamana kadar
yüzde kaç ihtimalle olabileceğini bilmek mümkündür.
Dolayısı ile, İstanbul’da beklenen deprem için yapılması gereken hazırlıkların en kötü
senaryoya göre yani deprem yarın olacakmış gibi yapılması gerekir.
İBB kaynaklarından aldığımız verilere göre; beklenen büyüklükteki bir deprem yarın
meydana gelse, 40 ilâ 60 bin arasında binanın tamamen göçmesine, yüzbinlerce binanın
hasar görmesine, 200-250 bin kişinin yaralanmasına ve 80-90 bin kişinin hayatını
kaybetmesine sebep olabilir. 
Öneri:
Birinci önceliğimiz; tamamen yıkılacağı tespit edilmiş olan binaların derhal boşaltılması,
bu binalarda yaşayan insanların İstanbul’daki boş meskenlerde geçici bir süre için
barındırılmaları için ilgili kurumlarla beraber çalışma ortamının sağlanmasıdır.
Bu bağlamda, İBB’nin“İstanbul Deprem Seferberlik Planı” kapsamında duyurulan 
 çalışmalarına “Yol Gösterici Fikir Katkısı” sunmayı hedefleyebiliriz. 
Bu konuda BNGV olarak, çeşitli STK’lardaki uzman kişilerle iletişim kurmayı ve birlikte
çalışmayı hedefliyoruz. Amacımız, bir “DEPREM SEFERBERLİĞİNE KATKI STK
PLATFORMU” oluşturmak ve İBB ile birlikte en rasyonel çözümlerin ivedilikle bulunup
hayata geçirilmesine  gayret göstermektir.

AFET AYIRMAZ, 
TEDBİRSİZLİK AYIRIR
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İLKELERİNE DÖNDÜRME ÇAĞRISI

https://www.kavrammutfagi.com/
http://www.birlesikakilagi.com/
https://sosyaltohumlama.com/
https://www.soundpredict.com/
https://adilyasam.net/
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https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=1048
https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=1046
https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=1046
https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=1046


  
Nasıl Katılab�l�r�m?

Üye olarak, gönüllü olarak! Bu ülken�n aydını olarak Beyaz Nokta® a�les�ne katılab�l�rs�n�z.
Lütfen http://www.beyaznokta.org.tr/gonullu_formu adres�ndek� formu doldurup gönder�n�z.

Yayınlarımızı alarak! Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınları tem�n edeb�l�rs�n�z.

Reklam vererek! BN ve Beyaz Bülten’e reklam vermek �ç�n b�lg�@beyaznokta.org.tr adres�ne
yazarak b�ze ulaşın.

Bağışçımız olarak! Bağışlarınız �ç�n banka hesap b�lg�ler�m�z:
http://www.beyaznokta.org.tr/banka_hesap_numaralar�m�z

Destekç�m�z olarak! Beyaz Nokta®ya yardımcı olab�leceğ�n�z d�ğer seçenekler �ç�n:
http://www.beyaznokta.org.tr/destek sayfasını �nceleyerek b�z�mle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI (BNGV)
 

B�reyler�n ve kurumların -kısaca toplumun- Sorun Çözme
Kab�l�yet�’n�n artırılmasını m�syon ed�nm�ş b�r s�v�l örgütlenmed�r.

Örgütlenmem�z, BN Dernekler� �le bunlar arasındak� amaç
gözet�m�n� sağlayan BNGV’dan oluşmaktadır.

 
V�zyonu: “Sorun Çözme Kab�l�yet�” gel�şm�ş, sorunlarının çözümü �ç�n

kurtarıcı beklemeyen b�r toplum.
 

M�syonu : “Sorun Çözme Kab�l�yet�n�” artırab�lecek, tekrarlanab�l�r
projeler üret�p uygulamak. 

 
Değerler�: Erdem, akılcılık, b�reyc�l�k, sürekl� değ�ş�m ve doğaya

saygı’dır.

İlet�ş�m B�lg�ler�m�z
 

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI
Fulya Mahalles�, Büyükdere Caddes�, No:74/A Torun Center, Kat:B-1, Garden Of�s No: 171 (E:98)

34394 
Mec�d�yeköy-Ş�şl�/İstanbul

Tel: (0212) 803 83 97
GSM: (0530) 314 09 04

e-posta: b�lg�@beyaznokta.org.tr
Web: http://www.beyaznokta.org.tr

BNGV  web siteleri 

www.BeyazNokta.org.tr 

www.BirlesikAkilAgi.com

www.KavramMutfagi.com

www.SosyalTohumlama.com

www.SoundPredict.com

www.AdilYasam.net 

www.SoruOlusturmaTeknigi.com  

Sosyal Medya Hesaplarımız:

https://www.linkedin.com/in/beyaz-nokta-geli%C5%9Fim-vakf%C4%B1-650754219/
https://twitter.com/beyaznokta
https://www.instagram.com/birlesikakilagi/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100060860984279
https://www.youtube.com/results?search_query=beyaz+nokta+geli%C5%9Fim+vakf%C4%B1

