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ABSTRACT: Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute
initiates Earthquake Sensibility Days Project to inform people about earthquakes in
Turkey.
The project is aiming raising awareness in society on earthquakes, eventually creating a
preparedness culture about earthquakes. The project will directly address people and
inform them.
Mobile Earthquake Simulation Training Truck is being prepared for the project to provide
some hands-on training and will be touring in Istanbul as the pilot area, then move to
other cities of Turkey. The truck’s interior is designed and furnished to highlight the
affect of a shake on furniture as well as on people.
An interactive web site has also been launched, while some other parallel activities like
painting, short film and animation competitions and will be held in cooperation with
primary schools, universities as well as shopping malls.
The mascot of the project, Sismail – whose name is the combination of the word
seismology and a male Turkish name Ismail, will help in attracting the interest of children
and general public.
The project is supported by the metropolitan municipality and the governor's office of
Istanbul and some funds raised by the sponsor companies.
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ÖZET :Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜ

KRDAE), Depreme Duyarlılık Günleri Projesi’ni kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile
hayata geçiriyor. BÜ KRDAE, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile
depremden korunma kültürü bilincini oluşturmayı ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmayı
hedefliyor. Aynı zamanda toplumsal duyarlılık, sahiplenme ve sürdürülebilirliği sağlamak
üzere gönüllülük kavramının ve işleyişinin halkımızla paylaşılmasını amaçlıyor.
Projenin üniversite, devlet, yerel yönetimler, halk, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve
medya işbirliğiyle hayata geçirilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında verilecek mesajları,
toplumda depreme hazırlık kültürü oluşturabilmeye yönelik olarak, yazılı ve görsel
basında görünür hale getirmek üzere, Sismail adlı bir maskot tasarlanmıştır.
Proje kapsamında, deprem eğitimlerinde kullanılacak, özel donanımlı bir araç olan Gezici
Deprem Eğitim Tırı hazırlanmaktadır. Amacı, ev, işyeri ve sınıf gibi mekanlarda, depremin
eşya ve insanlar üzerindeki etkilerini göstermek, depremin etkilerini en aza indirmek için
yapılması gerekenler hakkında görsel ve uygulamalı bir eğitim mekanı oluşturmaktır.
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Deprem bilinci ve depreme hazırlıklı olmak konularında bilgi teknolojileri alt yapısı
oluşturulması
yolunda
da
interaktif
bir
web
sitesi
oluşturulmuştur:
www.depremeduyarliyiz.org
“Depremlerden korkmayalım, depremi öğrenelim” bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında
eğitim kurumlarıyla, büyük alışveriş merkezleriyle de birlikte çalışılmaktadır. Çocukların
ve gençlerin depremden korunma kültürünü edinmelerini sağlamak, bireysel
duyarlılıklarını artırmak ve yaratıcı çalışmalarını teşvik etmek amacıyla resim, kısa film,
animasyon yarışmaları düzenlenmektedir.
Depreme Duyarlılık Günleri Projesi önce İstanbul’da ilçelerde uygulanacak olup, bu
uygulama alanında elde edilen sonuçlar ve kurgu bir pilot proje olmak üzere Marmara
bölgesi başta olmak üzere çeşitli illerde sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülecektir.
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