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Dersin Adı Course Name 

Afetlerin Sosyal Boyutu Afetlerin Sosyal Boyutu 

Kodu 
(Code) 

Yarıyılı 
(Semester) 

Kredisi 
(Local Credits) 

 
AKTS Kredisi 

(ECTS Credits) 

Ders Seviyesi 
(Course Level) 

AFY551 Bahar (3+0) 3 7,5 YL (MSc) 

Bölüm / Program 
(Department/Program) 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı / Afet Yönetimi Programı (Disiplinlerarası Program)  
(Disaster & Emergency Management Department/Disaster Management Program (Multidiscipliner 
Program) 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Seçmeli  
(Elective) 

Dersin Dili 
(Course Language) 

Türkçe 
(Turkish) 

 
Dersin İçeriği 
 
 
(Course Description) 
 

 
Günümüzde Türkiye’deki afetlere ve tehlikelere genel bakış,  afet mitleri, inanışlar. afetler ve toplum yapısı, 
nüfus, ekonomik boyut, toplumsal kırılganlık, hassasiyet analizi,  afetlere dirençli toplum oluşturmada  
toplum tabanlı afet risk yönetiminde (zarar azaltma ve hazırlık) paydaşlar ve sorumlulukları, toplumsal 
örgütlenme ve bilinçlendirme, afetlerden alınan derslere bakış, afetlerdeki davranışların anlaşılması, erken 
uyarı, tahliye, geçici barınma sorunlarına bakış, risk iletişimi, toplumsal müdahale, afet sonrası iyileştirme ve 
toplumda değişim.  
 
 
Overview of disasters and hazards in Turkey today, disaster myths, disasters and social structure (social 
vulnerabilities), community vulnerability analysis, building disaster resilient communities, community based 
all-hazards disaster risk management, based on past disasters understanding community responses to disaster, 
public warning responses, evacuation behavior, uderstanding behaviors, social groups in disasters, disaster 
denial and disaster preparedness behavior, disaster recovery and community change in disaster.  
 

 
Dersin Amacı 
 
 
 
 
 
(Course Objectives) 

Afetlerin topluma etkilerini tartışmak,  
Toplumsal özelliklerle afetlerin boyutunun ilişkisinin anlaşılması 
Afetlere dirençli toplumlar oluşturulması için toplumsal kapasitenin arttırılması ile ilgili araştırmaları 
tartışmak 
Toplumsal afet zararlarının azaltılması için afetlerden alınan derslerin anlaşılması 
Disscussing social impacts of disasters 
Undrstanding the relationship size of disaster impacts and community structure 
Understanding building disaster resilent communities is improving social capacity 
Discussing lessons from past disasters 

 
Dersin Öğrenme  
Çıktıları  
 
 
 
 
Course Learning 
Outcomes) 
 

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

 
 

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


