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(Course Language) 

Türkçe 
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Dersin İçeriği 
 
 
 
 
 
 
(Course Description) 
 

Türk siyasi sistemi ve afetler, merkezi hükümet ve yerel yönetim ilişkisi, afet ile ilgili kurumların görev ve 
sorumlululukları, acil durum yönetiminin temelleri, uygulamadaki siyasi sorunlar ve afetler, afet yasaları, afet 
bütçesi, uluslararası ilişkiler, vatandaşlar ve afetler, medya, doğal afetler: depremler, seller ve şiddetli 
fırtınalar, teknolojik afetler: nükleer santraller, yapıların çökmesi ve yangınlar, tehlikeli maddeler, büyük 
şehirlerin acil durum yönetimi, tüm tehlikelere karşı acil durum yönetimi için uzmanlaşma, uluslararası 
afetler, politikalar ve afetler, Türk afet yönetim sisteminin dünü, bugünü ve yarını. Türk mevzuatından 
örnekler. 
Turkish Law, authorities, and political system and disasters, relationship between local and central 
government, responsibilities of the organizations related with disaster. The fundamentals of emergency 
management. Executive political issues and disasters. Disaster laws. Mutual aid agreements disaster 
budgeting. Intergovernmental relations. The public, interest groups, and disasters. Non-profit organizations. 
The media. All hazards, including natural disasters: Earthquakes, Floods and Severe Storms. Technological 
disasters: Nuclear power, structural collapse and failure and wildfire disasters. Hazardous materials 
emergency management. Big city emergency management. Professionalization of all hazards emergency 
management. International disasters. Politics and disasters. The history and future of the Turkish disaster 
management system, exmples of Turkish legislation. 

 
Dersin Amacı 
 
 
 
 
(Course Objectives) 

Afetlerin yasal ve politik etkilerini tartışmak,  
Yasal ve politik özelliklerle afetlerin boyutunun ilişkisinin anlaşılması 
Afetlere dirençli toplumlar oluşturulması için yasal ve politik kapasitenin arttırılması ile ilgili araştırmaları 
tartışmak 
Toplumsal afet zararlarının azaltılması için afetlerden alınan yasal ve politik derslerin anlaşılması 
Disscussing legal and polical impacts of disasters 
Understanding the relationship size of disaster impacts and legal-polical structure 

Understanding building   
disaster resilent communities is improving legal and polical capacity 
Discussing lessons of legal and polical aspects from past disasters 

 
Dersin Öğrenme  
Çıktıları  
 
 
 
 
Course Learning 
Outcomes) 
 

Afetlerin yasal ve politik etkilerinin anlaşılması 
Toplumdaki yasal ve politik hassasiyetlerin afetlerin büyüklüğüne etkisini anlamak 
Kapsamlı afet yönetimiyle yasal ve politik risk azaltma becerilerini geliştirmek 
Afet yönetimiyle ilgili konularda disiplinlerarası literatür araştırması yapma/raporlama becerisi kazanmak 

Discuss disasters and impacts of  legal and polical 
Understanding  legal and polical vulnerabilities directly effecting size of disasters 
Able to develop legal and polical based risk reduction knowledge 
Improve interdisciplinary reseach and writing skills in disaster management issues.  
 


