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Dersin İçeriği 
 
 
 
 
 
(Course Description) 
 

Acil durum yönetim sisteminin ortak misyon ve hedeflerine ulaşmak için ilgililerin enerjilerini ve 
uzmanlıklarını motive etmek, yönlendirebilmek, acil durum yöneticisi, planlayıcısı ve müdahale 
görevlilerine liderlik kabiliyeti kazandırmak. 
Bir Afet ve Acil Durum Yöneticisi olarak; acil durumları ve afetleri planlama, önleme ve bunlara 
müdahale etmede organizasyonunuza ve topluluğunuza liderlik etmek için liderliği ve etkilemeyi 
verimli bir şekilde kullanabilmelisiniz. Liderlik, acil durum yönetimi hedeflerine ulaşmak için 
vizyon, görev, yönlendirme, koordinasyon ve motivasyonu sağlamayı içerir. Bu beceriler size 
bağlı çalışanlar ile sizden daha fazla yetkiye sahip kişilerle, paydaşlarla, gönüllülerle veya halkla 
birlikte çalışırken gereklidir. 
To motivate and direct the energies and expertise of the relevant people in order to achieve the 
common missions and goals of the emergency management system, and to provide leadership 
capability to emergency managers, planners and response teams. 

As an emergency management professional, you must be able to use leadership and influence 
effectively to lead your organization and the community in planning for, preventing, and 
responding to emergency situations and disasters. Leadership involves providing vision, direction, 
coordination, and motivation toward achieving emergency management goals. These skills are 
necessary whether dealing with subordinates, those with more authority than you, your peers in 
stakeholders, volunteers, or the public. 

 
Dersin Amacı 
 
 
 
 
 
(Course Objectives) 
 

Bu ders, liderlik kabiliyetini geliştirmek ve becerilerinizi etkin kullanabilmek için tasarlanmıştır.  
Liderlik kavramı, 
Liderlik teorileri, 
Afet ve acil durum yönetiminde liderlik 
Yeni yaklaşımlara göre liderlik kavramı  
This course is designed to improve your leadership ability and to use your skills effectively. 
Leadership concept, 
Leadership theories, 
Leadership in disaster and emergency management 
The concept of leadership according to new approaches 

Dersin Öğrenme  
Çıktıları  
 
 
 
 
 
 
(Course Learning 
Outcomes) 
 

 
Liderlik özellikleri. 
Değişim nasıl kolaylaştırılır. 
Güven nasıl oluşturulur ve yeniden oluşturulur? 
Kişisel nüfuz ve siyasi anlayışı kullanmak. 
Liderlik gelişimi için bir ortamın teşvik edilmesi, organizasyon yapıları. 

Leadership characteristics. 
How to facilitate change. 
How to build and rebuild trust. 
Using personal influence and political savvy. 
Fostering an environment for leadership development, organization structures 


