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(Course Description) 
 
 
 
 
 

 

Afete hazırlığa giriş: Afete hazırlık etkinliği, afet örnekleri, tehlikelerin sonuçları ve tehlike analizi. Afetlere 
devletin müdahalesi: Kurumsal atalet, devletin sorumlukları ve halkın beklentileri. Halkın afeti algılaması: 
Halkın riski algılaması, inkarı, afet hakkında yanlış inanışlar, afet etiği ve sorumlulukları. Afete hazırlık 
eğitimine genel yaklaşım: Araştırmaların uygulaması olarak afet hazırlık eğitimi, toplum profilinin 
hazırlanması, yüksek risk taşıyan topluluklar, afet ve çocuklar – etkileri ve tepkilerle başa çıkma, okullarda 
afete hazırlık öğretimi, okula giden çocukların afet eğitimi, yaşlı ve sakat insanların afete hazırlanması, 
yüksek risk taşıyan yapılardaki insanların afete hazırlanması. 
 
Introduction to disaster preparedness: Disaster preparedness messages and curriculum, case study of disaster, 
consequences of hazards and hazard analysis case study. Govermental responses to disasters: organizational 
inertia, governmental responsibilities and public expectations. Citizen perception of disasters: Citizen 
perception of risk, citizen disaster denial, disaster mythology, disaster ethics and responsibility. General 
approach to disaster preparedness education: Preparedness education–implications from research, developing 
a community profile, high risk populations, disaster and children–impact and coping responses, disaster 
preparedness training in schools, individual disaster education for children in schools, agencial preparedness 
for the elderly and people with disabilities, preparedness in high risk residential structures. 

 
Dersin Amacı 
 
 
 
 
 
 
(Course Objectives) 
 
 
 
 

 
Bu derste  
Afetlerin bireyler ve toplum üzerine etkileri,  
Toplumdaki tehlike analizinin bileşenleri,  
Halkın afetleri ve riskleri algılaması 
Afet planlamasında yerel yönetimlerin önemi,  
Halkın afete hazırlık ve planlaması 
Başarılı eğitim programlarının sürdürülmesinin önemi vurgulanacaktır.  

 
In this course 
Impacts of disasters on individuals and communities,  
Community-based hazard analysis,  
Community disaster and risk perception 
Role of local governments on disaster planning,  
Community disaster preparedness and planning  
Successful sustainable education programs are discussed.  

 
Dersin Öğrenme  
Çıktıları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Course Learning 
Outcomes) 
 
 

 
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler  
Birey ve Toplumda afetlerin etkilerini kavramak  
Toplumsal tehlikelerin belirlenmesini anlamak 
Afet planlamasında yerel yönetimlerin önemini anlamak 
Halkın afetleri ve riskleri algılamasının anlaşılması 
Afete hazırlık planları konusunda bilgi sahibi olmak ve programları oluşturabilme  
becerilere sahip olacaklardır. 
 

A successful student will be able, 
to understand impacts of disasters on individuals and communities,  
to know community-based hazard analysis,  
to understand role of local governments on disaster planning,  
to understand community disaster perception 
to learn uccessful disaster preparedness planning and how to conduct sustainable education programs 


