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Afet ve Acil Durum Yöneticisi olarak; karşılaşılabilecek en önemli insan kaynaklı tehlikelerden
biri olan terörizm ile alakalı acil durumların ve afetlerin önlenmesi, zararlarının azaltılması, etkin
müdahale yöntemlerinin bilinmesi ve uygulanması, iyileştirmeye yönelik tüm eylemlerin
bütünleşik olarak ele alınması, medya ve ilgili diğer paydaş kurumlarla ortak çalışma
prensiplerinin bilinmesi.
As a Disaster and Emergency Expert; to prevent emergencies and disasters related to terrorism,
which is one of the most important human-induced hazards to be faced, to reduce its harms by
mitigation actions, to know and apply effective response methods, to consider all actions for
recovery, to know the principles, to work in partnership with the media and other relevant
stakeholder institutions.
Bu ders, insan kaynaklı terörizm tehlikesinin önlenmesi, bertaraf edilmesi ve olası zararlarının
en aza indirgenmesi için tasarlanmıştır.
Terörizm nedir, kavramsal yaklaşımlar,
Tarihsel süreç,
Potansiyel terör tehlikeleri,
Holistik Afet ve Acil Durum Yönetimi yaklaşımına göre Terörizmin irdelenmesi,
Paydaş Yönetimi,
Örneklemeler ve edinilen tecrübeler.
This course is designed to prevent and eliminate human-induced terrorism hazard and to minimize
its potential damages.
What is terrorism, conceptual approaches,
Historical process,
Potential terrorist activities and hazards,
Evaluation of terrorism according to holistic Disaster and Emergency Management approach,
Stakeholder Management,
Case studies and lessons learned.
Terörizmin kavramsal olarak anlaşılması,
Geçmişteki ve günümüzdeki tarihsel gelişimin bilinmesi,
Terörizm tehlikesine karşı oluşturulan metodolojiler,
Bütünleşik Afet Yönetimi kapsamında Terörizmin değerlendirilmesi,
Paydaş Yönetimi,
Vaka çalışmasından edinilecek tecrübeler.

Understanding the concept of terrorism,
To know the historical development in the past and present,
Methodologies created against terrorism,
Evaluation of terrorism within the scope of Holistic Disaster Management,
Stakeholder Management,
Case study experiences.

